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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2017) di PT. Delta Merlin 

Dunia Tekstil IV. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan beserta pelaksanaannya 

dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem 

penggajian dan pengupahan pada PT. Delta Merlin Tekstil IV. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur penggajian 

dan pengupahan PT. Delta Merlin Tekstil IV dalam memenuhi unsur-unsur 

dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian dan pengupahan masih 

kurang efektif. Hal ini buktikan dengan adanya perangkapan tugas dari 

prosedur pembuat daftar gaji dan upah juga melakukan pembayaran gaji dan 

upah, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu yang tidak 

diawasi, daftar gaji dan upah serta potongan gaji tidak diotorisasi oleh bagian 

kepegawaian, dan karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tidak 

memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Direktur.  

Penelitian lain juga dilakukan Qudus dkk. (2015) di PT Sun Star Motor. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisa sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian internal. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan masih kurang mendukung pengendalian internalnya karena 

memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kekurangan-
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kekurangan yang dimaksud yaitu terdapat pada dokumen yang masih rancu, 

perangkapan fungsi terkait sistem akuntansi penggajain dan pengupahan, dan 

tidak terdapat perputaran jabatan.  

Penelitian yang dilakukan Maharani dkk. (2015) di PG Kebun Agung 

Malang. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui gambaran sistem dan 

prosedur penggajian, dan juga pengupahan beserta pelaksanaannya dalam 

memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal sistem pengggajian 

dan pengupahan. Hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan sistem dan 

prosedur penggajian dan pengupahan dalam memenuhi unsur-unsur dan 

tujuan pengendalian internal sistem penggajian dan pengupahan masih belum 

efektif, karena fungsi operasi belum terpisah dengan fungsi pencatatan waktu 

hadir untuk karyawan pelaksana tetap dan harian lepas. Selain itu adanya 

ketidaksesuaian nama dengan isi pada salah satu dokumen, tidak terdapat 

suatu bagian sebagai staf audit internal, serta kurang maksimalnya 

penggunaan mesin face scan. 

Saraswati dkk. (2014) juga melakukan sebuah penelitian di Hotel Batu 

Permai Kota Batu. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur 

pembayaran gaji karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan prosedur 

pembayaran upah karyawan casual yang dibayarkan setiap bulan dan setiap 

akhir periode kerja karyawan casual serta untuk mengetahui pelaksanaan 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang sesuai dengan peraturan 

serta kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan untuk mendukung tujuan 

utama perusahaan dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian akuntansi masih bertanggung 

jawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan, melakukan pengawasan 

terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan membuat rekap daftar hadir 

karyawan. Jumlah kehadiran karyawan masih belum dilibatkan atau tidak 

mempengaruhi jumlah gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan. Praktek 

yang sehat yang diterapkan untuk mendukung pengendalian internal adalah 

gaji pokok karyawan dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok ke rekening 

masing-masing karyawan oleh Direktur, slip gaji dibuat rangkap dua, dan 

penggunaan formulir bernomor urut tercetak pada bukti kas keluar.  

Wulandari (2013) melakukan penelitian di CV Abad Furniture Banjaran 

Bangsri. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa masih ada permasalahan 

dalam pelaksanaan prosedur dan pencatatan gaji dan upah karyawan, dimana 

prosedur dan pencatatan gaji dan upah hanya dilakukan staf administrasi 

kantor. 

Danke (2012) melakukan penelitian pada salah satu perusahaan plastik 

injection yaitu di CV Mustika Indah Kencana. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelemahan pada dokumen-dokumen 

sehingga dapat menyebabkan ketidak akuratan informasi dan kesalahan 

penggajian. Dokumen yang dimiliki masih belum lengkap sehingga tidak bisa 

menyimpan data dan memberikan informasi yang memadai jika dibutuhkan 

serta masih sering terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji yang diberikan 

kepada karyawan. Selain itu juga masih ada pengerjaan tugas dan tanggung 
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jawab yang tidak sesuai dengan yang telah ditugaskan pada masing-masing 

bagian. 

Kurniawati (2005) juga melakukan sebuah penelitian di PT Kusuma 

Mulia Palur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem penggajian dan 

pengupahan pada perusahaan tersebut cukup baik dan efisien, baik dari segi 

operasionalnya maupun pengendalian internalnya. Hanya pada bagian-bagian 

tertentu yang memerlukan adanya perbaikan-perbaikan seperti pada formulir-

formulir yang digunakan sehingga proses penyelenggaraan sistem penggajian 

dan pengupahan pada perusahaan tersebut bisa lebih baik lagi. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2016:309), Gaji merupakan suatu pembayaran 

atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai 

jenjang jabatan tetap dalam sebuah perusahaan yang biasanya dibayarkan 

secara tetap perbulan, sedangkan upah pada umumnya merupakan suatu 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana atau buruh kerja. Pada umumnya, gaji biasanya dibayarkan 

secara tetap perbulan dengan dasar penentuan besaran gaji sesui dengan 

jabatan, masa kerja, dan lain- lain. Sedangkan dasar penentuan besaran 

upah yang dibayarkan ke karyawan pelaksana atau buruh kerja 

berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan oleh karyawan. 
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2. Sistem Akuntansi 

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling 

terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Romney & 

Steinbart, 2015:3). Menurut Mulyadi (2016:4), sistem terdiri dari 

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:3), sesuatu yang dapat 

disebut sistem apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah 

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk 

mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut subsistem atau 

prosedur. Syarat yang kedua adalah suatu sistem harus memiliki tiga 

unsur, yaitu input, proses dan output.  

Menurut Harahap (2011:5) akuntansi merupakan proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi 

sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai 

alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. 

Akuntansi merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat 

memberikan infromasi tentang kondisi keuangan  berupa posisi keuangan 

terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis.  

Menurut Mulyadi (2016:3), Sistem akuntansi merupakan suatu 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah dalam mengelolah 

perusahaan. Mulyadi (2016:8) juga berpendapat bahwa sistem akuntansi 
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adalah salah satu sistem informasi yang digunakan oleh manajemen 

dalam mengelola perrusahaan. Komponen bangunan sistem informasi 

terdiri dari enam blok, yaitu masukan, model, keluran, teknologi, basis 

data, dan pengendalian. 

Sumber : Widjajanto (2001:5) 
Gambar 2.1. Bagan rangkaian unsur sistem informasi akuntansi 

3. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2016:13), sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan dirancang untuk menangani sebuah transaksi perhitungan 

gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan terdiri dari jaringan prosedur pencatatan 

waktu hadir dan waktu kerja, pembuatan daftar gaji dan upah, 

pembayaran gaji dan upah, dan distribusi gaji dan upah.  

Jadi, Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan 

pembayarannya. Sistem akuntansi penggajian digunakan untuk 

melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan gaji bagi 

karyawan yang dibayar tetap bulanan. Sistem akuntansi pengupahan 

digunakan untuk melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan 

INPUT 

Data akuntansi: 

Faktur, Memo, 
Kuitansi, dan 

lain-lain 

PROSES 

Proses 
akuntansi: 

Karyawan, 
Peralatan, 
Prosedur 

OUTPUT 

Laporan 
akuntansi 
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upah bagi karyawan yang dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 

jumlah satuan produk yang dihasilkan. 

Menurut Widjajanto (2001:386), dua input penting yang digunakan 

dalam penyusunan informasi gaji dan upah adalah : 

1. Kartu jam kerja pabrik 

2. Kartu absensi karyawan 

Selain itu, input lainnya yang diperlukan sistem informasi 

akuntansi penggajia dan pengupahan adalah input untuk perhitungan 

penambahan, pengurangan, serta penyesuaian berbagai catatan gaji dan 

upah karyawan. Jenis penyesuaian yang perlu dilakukan antara adalah :  

1. Perubahan tarif gaji dan upah. 

2. Perubahan alamat. 

3. Perpindahan karyawan antar unit organisasi.  

4. Perubahan dalam potongan pajak. 

5. Perubahan dalam peraturan-peraturan pemotongan gaji dan upah.  

6. Perubahan lain- lainnya yang biasanya sangat berfariasi.  

Sedangkan ouput terpenting dari sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan menurut widjajanto (2001:392) adalah : 

1. Perhitungan atau daftar gaji dan upah 

2. Uang, slip atau cek gaji dan upah 
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Selain itu sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan 

juga digunakan untuk menyusun laporan untuk kepentingan pemerintah. 

Sedangkan untuk kepentingan perusahaan adalah : 

1. Laporan penilaian efisiensi dan produktivitas karyawan.  

2. Laporan analisis tingkat kemangkiran dan keterlambatan kerja 

karyawan. 

3. Analisis upah tak langsung menurut jenis biaya dan menurut 

departemen. 

4. Analisis realisasi biaya gaji dan upah dibanding dengan standar atas 

produk yang dihasilkan. 

5. Analisis biaya lembur per departemen.  

6. Analisis biaya untuk tunjangan-tunjangan. 

7. Laporan biaya komisi penjualan. 

8. Laporan uang bermanfaat bagi tenaga kerja. 

Mulyadi (2016:310) juga berpendapat bahwa informasi- informasi 

yang diperlukan oleh manajemen dari aktivitas penggajian dan 

pengupahan dalam perusahaan adalah: 

1. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama 

periode akuntansi tertentu. 

2. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat 

pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu.  
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3. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode 

akuntansi tertentu. 

4. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan 

dan setiap pusat pertaggungjawaban selama periode akuntansi 

tertentu. 

Menurut Mulyadi (2016:310), dokumen-dokumen  yang digunakan 

dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah umumnya 

dibuat oleh fungsi kepegawaian. Dokumen ini biasanya berupa surat-

surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Dokumen ini 

digunakan untuk memperbarui perhitungan gaji dan upah.  

2. Kartu jam hadir 

Fungsi pencatat waktu menggunakan formulir kartu jam hadir 

untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan 

jam hadir ini biasayanya berupa daftar hadir biasa yang dibuat secara 

manual atau berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat 

waktu. 

3. Kartu jam kerja 

Formulir kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu 

yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna 

mengerjakan pesanan tertentu. Formulir kartu jam kerja ini biasanya 
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diisi oleh mandor dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah untuk distribusikan biaya upah langsung kepada setiap jenis 

produk. 

4. Daftar gaji dan daftar upah 

Dokumen daftar gaji dan upah berisi informasi tentang rincian 

jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-

potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk 

organisasi karyawan, dan lain- lain. 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 

Dokumen rekap daftar gaji dan upah merupakan rekapan atau 

ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan 

daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya 

berdasarkan pesanan, rekap gaji dan upah dibuat untuk 

membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk 

kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini 

dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan menggunakan rekap 

daftar gaji dan upah. 

6. Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen surat pernyataan gaji dan upah dibuat oleh fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar 

gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan 

daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap 
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karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap 

karyawan serta berbagai potongan yang menjadi beban setiap 

karyawan. 

7. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap 

karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman depan amplop 

gaji dan upah setiap karyawan biasanya berisikan informasi-

informasi seperti mengenai nama karyawan, nomor identifikasi 

karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan pada 

periode tertentu. 

8. Bukti kas keluar 

Dokumen bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran 

uang yang dibuat oleh fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji 

dan upah. 

Adapun catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan di sebuah perusahaan pada 

umumnya menurut Mulyadi (2016:317) adalah : 

1. Jurnal umum 

Jurnal umum merupakan catatan akuntansi yang d igunakan 

untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam tiap departemen 

dalam perusahaan. 
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2. Kartu Harga Pokok Produk 

Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat upah 

tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.  

3. Kartu Biaya 

Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen 

dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu 

biaya ini adalah bukti memorial.  

4. Kartu Penghasilan Karyawan 

Kartu penghasilan karyawan merupakan catatan mengenai 

penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap 

karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai 

sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Kartu penghasilan karyawan 

digunakan juga untuk tanda terima gaji dan upah karyawan dengan 

ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan.  

Fungsi- fungsi bagian yang terkait dalam pelaksanaan sistem 

penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi (2016:317) adalah sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi kepegawaian bertanggung jawab untuk mencari 

karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan 

penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan 
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upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan, dan pemberhentian karyawan. Dalam struktur organisasi 

perusahaan, fungsi kepegawaian biasanya berada ditangan Bagian 

Kepegawaian, di bawah Departemen Personalia dan Umum.  

2. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab menyelenggarakan 

catatan waktu kehadiran bagi semua karyawan perusahaan. Sistem 

pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan 

waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi 

atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dalam struktur 

organisasi perusahaan, fungsi pencatat waktu biasanya berada 

ditangan Bagian Pencatat Waktu, di bawah Departemen Personalia 

dan Umum. 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertanggung jawab untuk 

membuat daftar gaji dan upah semua karyawan yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti 

kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan 

upah kepada karyawan. Dalam struktur organisasi perusahaan, fungsi 
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pembuat daftar gaji dan upah biasanya berada ditangan Bagian 

Pembuat Daftar Gaji dan Upah, di bawah Departemen Personalia 

dan Umum. 

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul 

dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan 

(misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana 

pensiun). Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan berada di tangan: bagian utang, kartu 

biaya, dan bagian jurnal. Dalam struktur organisasi perusahaan, 

fungsi akuntansi biasanya berada ditangan Bagian Utang, Bagian 

Kartu Biaya, dan Bagian Jurnal. 

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan upah serta menguangkan cek tersebut ke bank. 

Utang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji 

dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada 

karyawan yang berhak. Dalam struktur organisasi perusahaan, fungsi 

keuangan biasanya berada ditangan Bagian Kasa.  
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Menurut Mulyadi (2016:319), jaringan prosedur yang membentuk 

sebuah sistem akuntansi pengganjian dan pengupahan pada perusahaan 

adalah : 

a. Sistem Penggajian 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

3. Prosedur distribusi biaya gaji 

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

5. Prosedur pembayaran gaji 

b. Sistem Pengupahan 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pencatatan waktu kerja 

3. Prosedur pembuatan daftar upah 

4. Prosedur distribusi biaya upah 

5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

6. Prosedur pembayaran upah 

Prosedur pencatatan waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu 

hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi 

pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk 

kantor administrasi. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar 

hadir biasa, yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan 
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pulang dari perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir (clock card) 

yang diisi secara otomatis menggunakan mesin pencatat waktu. 

Prosedur pencatatan waktu kerja dalam perusahaan manufaktur 

yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja 

diperlukan bagi karyawan yang bekerja difungsi produksi untuk 

keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan 

yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dengan demikian waktu kerja 

ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung 

kepada produk yang diproduksi, dalam prosedur ini fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang 

dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat 

keptusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulan 

sebelumnya dan daftar hadir.  

Pada prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian 

biaya dan perhitungan harga pokok produk.  

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi 

dan keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 

kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan 

upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah dilakukan oleh juru 

bayar (pay master). 
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3. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem akuntansi dan pengendalian internal merupakan dua unsur 

yang saling berkaitan, karena suatu bagian akan terkontrol oleh bagian 

lain melalui laporan yang sampai kepada pihak manajemen, sedangkan 

pengendalian internal berperan dalam menjaga kekayaan perusahaan dan 

mengandalikan keakuratan dan keandalan data akuntansi yang 

digunakan. 

Menurut Mulyadi (2016:129), sistem pengendalian internal 

meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikanuntuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal 

tersebut menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, dan bukan pada 

unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, definisi 

pengendalian tersebut berlaku untuk semua perusahaan, baik perusahaan 

yang yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukuan, maupun dengan komputer.  

Jadi, tujuan sistem pengendalian internal adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi.  

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.  

3. Mendorong efisiensi. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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Sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi 

pengendalian internal akuntansi dan pengendalian administratif.  

1. Pengendalian internal akuntansi 

Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset 

perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data kauntansi. 

Pengendalian internal yang baik akan menjamin keamanan aset 

investor dan kreditur yang ditananmkan dalam perusahaan dan akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

2. Pengendalian internal administratif 

Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Adapun rincian tujuan pengendalian internal akuntansi adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjaga aset perusahaan 

a. Penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem 

otorisasi yang telah ditetapkan. 

1) Pembatasan akses langsung terhadap aset.  

2) Pembatasan akses tidak langsung terhadap aset.  

b. Pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat 

dibandingkan dengan aset sesungguhnya.  
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1) Pembandingan secara periodik antara catatan 

akuntansi dengan aset yang sesungguhnya ada.  

2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang 

diselenggarakan. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah 

ditetapkan. 

1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwewenang.  

2) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang 

diberikan oleh pejabat yang berwewenang.  

b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi.  

1) Pencatatan semua transaksi yang terjadi.  

2) Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. 

3) Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar.  

4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang 

seharusnya. 

5) Transaksi dicatat dengan penggolongan yang 

seharusnya. 

6) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti.  

Widjajanto (2001:18) mengemukakan bahwa pengendalian internal 

bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi 

aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang 

dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selain 
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itu pengendalian internal juga dapat memudahkan pelacakan kesalahan 

baik yang disengaja maupun tidak, sehingga memudahkan dalam 

prosedur audit. 

Menurut Mulyadi (2016:321) unsur-unsur sistem pengendalian 

internal dalam sistem penggajian dan pengupahan adalah : 

1. Organisasi 

a. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi 

keuangan. 

b. Fungsi pencatat waktu harus terpisah dari fungsi operasi.  

2. Sistem Otorisasi 

a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan 

upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai 

karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama.  

b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 

pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus 

didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan.  

c. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak 

penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji 

dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

d. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu.  

e. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen 

karyawan yang bersangkutan. 

f. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia.  
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g. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus

diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

3. Prosedur Pencatatan

a. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi

dengan daftar gaji dan upah karyawan.

b. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.

4. Praktik yang Sehat

a. Kartu jam hadir harus dibandingakan dengan kartu jam kerja

sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi

biaya tenaga kerja langsung.

b. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu

harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.

c. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum

dilakukan pembayaran.

d. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan

catatan penghasilan karyawan.

e. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat

daftar gaji dan upah.


