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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori

1) Sistem Pengendalian Internal

Sebagaimana diketahui bahwa defenisi pengendalian intern yang 

dikemukakan Committee On Auditing Procedure American Institute Of Certified 

Publik Accountant (AICPA) adalah sebagai berikut “Pengendalian internal 

mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah 

digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan aktiva, mengecek kecermatan dan 

keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong 

ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan  pimpinan.”  

Pengendalian internal menurut Messier (2005) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personal entitas lainnya yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:  

1. Keandalan pelaporan keuangan,

2. Efektivitas dan efisiensi operasi,

3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku”.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut The Committee of 

Sponsoring Organization (COSO) dalam buku “Auditing” yang diterjemahkan oleh 

Sunarto (2010) “sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi 

oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainya, yang dirangcang 

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-

hal berikut :  

a) Kendala pelaporan keuangan,

b) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,



7 
 

c) Efektifitas dan efisiensi operasi. 

Dalam arti sempit pengendalian internal sama dengan  pengertian internal 

check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian 

data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar 

(horizontal) dengan penjumlahan lurus (vertical). Dalam arti luas pengendalian 

internal dapat disamakan dengan “Manajemen Control”, yaitu suatu yang meliputi 

semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk 

mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian Pengendalian Intern 

meliputi struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan an laporan 

(Administrasi), budget dan standart pemeriksaan intern dan sebagainya. 

Ikatan Auditor Internal (Institue of Internal Auditors – IIA), yang dikutip 

oleh Lawrence (2006), mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut : “setiap 

tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kontrol bisa bersifat preventif (untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan 

memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), atau direktif (untuk 

menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Konsep sistem 

kontrol merupakan gabungan komponen kontrol yang terintegrasi dan aktivitas-

aktivitas yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuantujuan dan sasaran-

sasarannya. Untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak 

kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan entitas,  

laporan COSO mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang 

saling berhubungan, yaitu :  

a) Lingkungan pengendalian,lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari 

suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-

orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua 

komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan 

struktur,  
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b) Penilaian risiko,penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian risiko oleh 

manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat 

muncul dari perubahan kondisi, 

c) Aktivitas pengendalian,aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur 

yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. 

Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil 

untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Aktivitas 

pengendalian yang relevan dengan pengertian dan jenis-jenis audit laporan 

keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara.  

d) Informasi dan komunikasi, informasi dan komunikasi yang relevan dengan 

tujuan laporan keuangan, yang meliputi akuntansi, terdiri dari metode 

pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, 

dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas 

dari aktiva dan kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu 

pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu 

berkenaan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.  

e) Pemantauan,pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan 

penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.  

National commission on Frudellent Financial Reporting (Treadway 

Commission), menegaskan tentang pentingnya pengendalian intern dalam upaya 

mengurangi kecurangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan 

yang disusun oleh komisi tersebut dijelaskan oleh Sunarto (2003;136) yaitu. :  

https://dosenakuntansi.com/prinsip-prinsip-akuntansi
https://dosenakuntansi.com/pengertian-dan-jenis-jenis-audit
https://dosenakuntansi.com/tujuan-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/metode-pengumpulan-biaya
https://dosenakuntansi.com/metode-pengumpulan-biaya
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a) Lebih penting dalam mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan 

adalah”iklim yang diciptakan oleh manajemen puncak” yang berpengaruh pada 

lingkungan perusahaan dimana pelaporan keuangan terjadi,  

b) Semua perusahaan publik harus menyelenggarakan pengendalian intern yang 

akan memberikan keyakinan memadai bahwa kecurangan pelaporan keuangan 

akan dapat dicegah atau dideteksi secara dini,  

c) sponsor komisi ini adalah the auditing standart board. 

 

a. Tujuan Pengendalian Internal   

Tujuan utama pengendalian intern menurut Tugiman (2006) adalah : 

“Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, kesesuaian dengan 

berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan 

,perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis 

dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan” 

sedangkan menurut  IAI yang dikutip oleh Agoes (2013) mendefinisikan: 

“pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan persinel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:  

a) Keandalan pelaporan keuangan,  

b) Efektivitas dan efisiensi operasi,  

c) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku”.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan tujuan dilakukan pengendalian 

internal adalah sebagai berikut:  

1) Keandalan pelaporan Keuangan. Manajemen bertanggung jawab menyediakan 

laporan keuangan untuk investor, kreditor dan pemakai lainnya secara  

profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara 

wajar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,  

2) Keefektifan dan Efisiensi Operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan 

merupakan alat untuk megurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu 
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serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. 

Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan 

catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila 

tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga 

berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen 

kontrak dan sebagaainya 

3) Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan.  

Dalam akuntansi tidak semua undang-undang berhubungan dengan 

akuntansi. Hukum dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu 

perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan peraturan yang berhubungan dengan 

akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan 

b. Komponen-Komponen Pengendalian Internal 

Agar dapat tercapainya tujuan perusahaan manajemen merancang 

pengendalian internal yang di dalamnya terdapat lima unsur yang saling 

berhubungan yang digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dipenuhi. Apabila salah satu 

unsur tidak mencukupi maka keseluruhan pengendalian internal tidak akan efektif 

walaupun keempat unsur lainnya efektif.   Adapula komponen Menurut Tunggal 

(2008) ada lima komponen pengendalian yaitu sebagai berikut:  

1) Lingkungan Pengendalian Internal (Control Environtment) Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal 

atau merupakan pondasi dari komponen lainnya yang meliputi beberapa 

diantaranya  :  

• Integritas dan Etika,  

• Komitmen untuk meningkatkan kompetensi Komitment terhadap 

kompetensi,  

• Dewan Komisaris dan Komite Audit  Dewan komisaris sangatlah berperan 

penting dalam suatu tata kelola korporasi yang efektif karena memikul 

tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah 
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mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan 

keuangan yang layak,  

• Filosofi manajemen dan jenis operasi  Manajemen, melalui aktivitasnya, 

memberikan isyarat yang jelas kepada parakaryawan tentang pentingnya 

pengendalian internal.  

• Struktur Organisasi Struktur organisasional entitas menentukan garis-garis 

tanggung jawab dan kewenangan yang ada 

• Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2) Penilaian Resiko (Risk Assesment) Terdiri dari identifikasi risiko. Identifikasi 

risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti 

perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal 

diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakterister 

pengolahan sistem informasi. Sedangkan Analisis Risiko meliputi menilai 

kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko,  

3) Aktivitas Pengendalian Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin 

karyawan melaksanakan arahan manajemen,  

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Sistem 

informasi yang relavan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup 

sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk 

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik 

peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntanbilitas bagi asset, 

utang, dan ekuitas yang bersangkutan,  

5) Pemantauan (Monitoring) Suatu tanggung jawab manajemen yang penting 

adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen 

memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah 

pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan 

kondisi menghendakinya.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai pengendalian 

intern perusahaan maka jelas bahwa pengendalian tersebut harus berjalan sebaik-

baiknya demi tercapai tujuan perusahaan. Untuk menentukan sampai di mana 
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pengendalian intern perusahaan dapat dipercaya telah memadai, maka manajemen 

memerlukan peran internal auditor untuk menilainya. Agar dapat berjalan dengan 

baik maka pelaksanaan pengendalian dalam perusahaan memerlukan komitmen 

dari semua pihak. perusahaan yang memiliki pengendalian cukup baik ditandai 

dengan beberapa ukuran sebagai berikut :  

a. Semakin berkurangnya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan standar 

akuntansi dan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan.  

b. Semakin berkurangnya peran direksi dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh satuan pengawas internal 

c. Laporan satuan pengawas internal yang tepat waktu.  

d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

 

c. Keterbatasan Pengendalian Internal 

Menurut Agoes (2013) mengenai keterbatasan dari pengendalian internal  

adalah:  Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya,pengendalian 

intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan 

komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern 

entitas.kemungkinan pencapaian entitas tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan 

yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa 

pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa 

pengendalian intern dapat dirusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi 

tersebut seperti kekeliruaan atau kesalahan yang bersifat sederhana.  

Disamping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi 

diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian 

internal.Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian 

intern entitas tidak bole melebihi  manfaat yang diharapkan dari pengendalian  

tersebut.meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus 

dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern , pengukuran secara tepat 

biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakuka. Oleh karena, itu manajemen 
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melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai 

hubungan biaya manfaat tersebut. 

Menurut Sunarto (2010) pengendalian intern hanya dapat memberikan 

keyakinan yang memadai untuk manajemen dan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan perusahaan. Alasannya adalaha karena adanya 

keterbatasan bawaan pada setiap pengendalian internal yaitu:  

1) Kesalahan dalam pertimbangan, hal ini sering terjadi karena manajemen dan 

personel melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam mengambil 

sebuah keputusan atau dalam melakukan sebuah aktivitas karena kekurangan 

informasi , keterbatasan waktu, dan lain-lain,  

2) Kemacetan, ini terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi atau 

melakukan kesalahan karena keceroboan, kebingungan atau kelelahan,  

3) Kolusi, persekongkolan yang dilakukan oleh seorang individu dengan individu 

lain yang tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern dan mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan,  

4) Pelanggaran oleh manajemen, manajemen dapat melakukan pelanggaran atas 

kebijakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah (tujuan pribadi/kelompok),  

5) Biaya dan manfaat, biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern 

sebaiknya tidak melebihi manfaat yang akan didapat dari penerapan 

pengendalian internal.  

 

d. Peranan Audit Internal dalam Penggajian dan Pengupahan 

Internal audit merupakan fungsi untuk membantu direksi dalam 

mengadakan penilaian dalam sistem pengendalian manajemen dan mengevaluasi 

kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari temuan 

ketidakwajaran yang ada. Pengawasan internal pada perusahaan harus memiliki 

keahlian mengenai prosedur serta teknik pemeriksaan dan juga memahami 

permasalahan yang dihadapi oleh objek yang diaudit. Adapun evaluasi yang 

dilakukan oleh bagian internal audit terhadap sistem pengendalian internal gaji dan 

upah adalah sebagai berikut :  
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a) Penilaian atas struktur pengendalian internal atas gaji dan upah,  

b) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku,  

c) Pemeriksaan terhadap pengamanan harta perusahaan,  

d) Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan, termasuk di dalamnya 

verifikasi kelengkapan dana kewajiban data post-post neraca dan laba gaji.  

 Pemeriksaan gaji dan upah pada suatu perusahaan meliputi kepegawaian 

dan penempatan karyawan. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat 

diberikan rekomendasi guna meningkatkan pengendalian internal atas gaji dan upah 

yang memadai, juga dapat mengevaluasi sistem pengendalian internal gaji dan upah 

yang ada sehingga meminimalkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang 

merugikan perusahaan. Program pemeriksaan membantu para auditor internal dan 

mengarahkan apa yang harus dilakukan. Agar internal audit gaji dan upah dapat 

berjalan dengan baik maka internal auditor menyusun program pemeriksaan. 

Berdasarkan program pemeriksaan, pengawasan pengendalian menentukan 

program yang akan diperiksa sesuai dengan kebijakan yang ditentukan direktur 

utama. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan satuan pengendaliaan internal 

meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a) Memastikan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan upah dicatat dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan gaji telah diberikan kepada 

pegawai yang berhak ,  

b) Mencari adanya penyimpangan atau penyelewengan yang mungkin timbul 

dalam penerapan sistem dan prosedur atas siklus gaji dan upah serta kebijakan 

yang bersangkutan dan juga mengamati adanya pemborosan yang mungkin 

terjadi untuk selanjutnya dijadikan dasar pemberian saran atau rekomendasi 

atas kelemahan yang ada untuk lebih mendorong efektivitas perusahaan,  

c) Meyakinkan kebenaran daftar pegawai, perhitungan, dan pembayaran gaji dan 

upah serta prosedur akuntansinya yang keseluruhannya akan menjadi dasar 

pelaporan pada Direktur. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah :  

• Bertatap muka langsung dengan semua pihak yang menangani masalah 

pembayaran gaji dan upah ,  
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• Mempelajari kasus-kasus yang timbul,  

• Melakukan tes-tes atau pengujian ,  

• Tindak lanjut. 

 

e.  Penerapan Sistem Pengendalian Internal Gaji dan Upah 

Siklus penggajian dan pengupahan meliputi penggunaan tenaga kerja dan 

pembayaran ke semua karyawan, tanpa memperhatikan klasifikasi. Siklus ini 

menjadi penting karena beberapa hal yaitu:  

1) Gaji, upah, pajak penghasilan dan beban pegawai merupakan komponen utama 

yang umum dalam suatu perusahaan, 

2) Beban tenaga kerja (labour) merupakan pertimbangan penting dalam penilaian 

persediaan pada perusahaan manufaktur,  

3) Penggajian merupakan bagian yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar 

sumber daya perusahaan karena inefesiensi atau pencurisn melalui fraud. 

Gaji dan upah sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja tenaga kerja. 

Perusahaan berkewajiban untuk memberikan gaji dan upah kepada tenaga kerjanya 

atas jasa-jasa mereka yang telah dinikmati oleh perusahaan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan. Gaji sebaiknya dibayarkan berdasarkan pada 

kompetensi (keahlian dan keterampilan) yang dimiliki oleh masing-masing 

karyawan, bukan berdasarkan pada kedekatan hubungan dengan salah satu pemilik 

perusahaan.   Gaji merupakan hal yang sangat penting maka dari itu pemberian gaji 

dan upah juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di daerah dan juga 

kebijakan dari perusahaan , apabila perusahaan tidak memberikan gaji yang sesuai 

maka perusahaan akan mengalami penurunan aktifitas  akibat kurangnya motivasi 

kerja para staf sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2014) gaji dan upah  adalah “ Gaji umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa seseorang yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, Sedangkan upah adalah umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). 
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Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan 

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

karyawan”  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gaji adalah 

balas jasa yang diberikan secara berkala kepada tenaga kerja yang mempunyai 

jenjang jabatan yang lebih tinggi, seperti staf, sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan saat karyawan diterima bekerja dan nilainya tetap serta tergantung pada 

prestasi yang diberikan oleh karyawan tersebut. Sedang upah adalah suatu 

penghargaan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerja, unit produksi yang 

dihasilkannya berdasarkan waktu. 

f. Pengujian Pengendalian dan Pengujian Transaksi 

Umunya struktur pengendalian intern untuk penggajian sangat terstuktur 

dan dikendalikan dengan baik, untuk mengendalikan pengeluaran kas dan untuk 

meminimalisir keluhan pegawai. Pada dasarnya tidaklah sulit dalam melakukan 

pembentukan pengendalian internal yang baik dalam penggajian dan pengupahan. 

Untuk karyawan dalam pabrik dan kantor biasanya terdapat sejumlah besar 

transaksi yang relative homogen, dalam jumlah yang kecil. Terdapat lebih transaksi 

gaji eksekutif, tetapi biasanya konsisten dari seggi waktu, komponen dan jumlah.  

Kadang-kadang juga terjadi deviasi dalam pengujian pengendalian, tetapi 

kebanyakan kekeliruan dan penyimpangan moneter dikoreksi melalui pengendalian 

verifikasi intern atau sebagai respon atas keluhan karyawan. 

Meskipun pengujian atas transaksi merupakan hal yang sangat penting 

dalam pengujian penggajian dan pengupahan kebanyakan pengendalian yang 

dilakukan mengalami salah saji material yang minimum meskipun penggajian 

seringkali merupakan bagian yang signifikan dari total beban. Procedure pengujian 

atas transaksi sangatlah penting dalam memverifikasi saldo-saldo akun dalam siklus 

penggajian dan pengupahan. Penekanan pengujian atas penggajian dan pengupahan 

adalah karena ketiadaan bahan bukti dari pihak ketiga yang independent, seperti 

konfirmasi, untuk memverifikasi gaji yang masih harus dibayar, pajak penghasilan 

yang dipotong, hutang pajak penghasilan penggajian dan akun neraca lainnya.  
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Berikut adalah  rancangan pengujian subtantif atas transaksi untuk 

penggajian dan pengupahan menurut Jusuf : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1 : Pengujian Subtantif Atas Transaksi) 

g. Prosedure Pengendalian Internal Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Bulletin Accounting Control. Unsur pengendalian internal yang 

baik dalam penggajian dan pengupahan adalah:  

1. Adanya sistem organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara jelas. 

Perusahaan yang semakin besar akan semakin menyulitkan pihak manajemen 

untuk memantau semua aktivitas yang ada di perusahaan, pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kegiatan perusaahn merupakan hal yang 

pokok. Dengan memisahkan tanggung jawab dan pembagian karyawan ke 

dalam divisi-divisi maka akan mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan 

dalam perusahaan. 
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Evaluasi manfaat- biaya 
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untuk memenuhi tujuan audit 

transaksi 

Procedure audit 

Ukuran sampel 

Pos/ unsur yang dipilih 

Saat pelaksanaan 
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2. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang dapat melakukan 

pengendalian akuntansi yang baik terhadap ekuitas, kewajiban , pendapatan 

dan biaya. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam perusahaan 

merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap 

operasi dan transaksi- transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasikan 

data akuntansi dengan tepat. Menurut AICPA, susunan rekening yang baik 

harus dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:  

a) Membantu mempermudah penyusunan laporan- laporan keuangan dan 

laporan- laporan lainnya dengan ekonomis,  

b) Meliputi rekening-rekening yang diperlukan untuk menggambarkan 

dengan baik dan teliti harta-harta milik, hutang- hutang, pendapatan-

pendapatan, harga pokok dan biaya-biaya yang harus diperinci sehingga 

memuaskan dan berguna bagi manajemen didalam melakukan 

pengawasan operasi perusahaan,  

c) Mengurangi dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat didalam 

setiap rekening, 

d) Memberikan batas-batas sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, modal, 

persediaan-persedian dan biaya-biaya, 

e) Memuat rekening-rekening kontrol bila diperlukan 

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas- tugas dan 

fungsi- fungsi setiap bagian dalam organisasi. Setiap pegawai dalam 

perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

4. Suatu tingkat kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa untuk menghemat biaya maka 

dipakai tenaga kerja yang kurang kecakapannya karena murah. Dalam jangka 

pendek akan menghemat biaya, tetapi dalam jangka panjang akan terbukti 

bahwa pemakaian tenaga kerja yang kurang cakap mengakibatkan pengeluaran 

biaya yang lebih besar, karena tenaga kerja tersebut produktivitasnaya rendah 

dan banyak terjadi pemborosan akibat penyimpangan- penyimpangan dari apa 

yang diharapkan. Agar sistem pengendalian intern dapat lebih efektif lagi, 
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selain terpenuhinya keempat ciri-ciri di atas diperlukan beberapa pengawasan 

tambahan yaitu:  

a) Laporan-laporan, Setelah semua trasaksi dicatat dan telah dimasukkan 

dalam rekening-rekening, maka pekerjaan selanjutnya adalah membuat 

laporan- laporan secara periodik mengenai semua kegiatan dan hasilnya. 

Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya,  

b) Standart kerja, Standard kerja merupakan alat untuk mengukur realisasi. 

Dengan adanya standard kerja maka laporan- laporan disusun dengan 

membandingkan antara realisasi dengan standardnya, sehingga dapat 

diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Standard kerja 

ini sebetulnya kurang efektif sebagai alat pengawasan terhadap kecurangan-

kecurangan besar. Tetapi alat ini sangat efektif sebagai alat pengawasan 

terhadap terjadinya pemborosan-pemborosan,  

c) Staff audit internal Staff audit intern ini merupakan bagian atau pegawai 

dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini 

dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau 

menyimpang dari yang sudah ditetapkan. 

 

h. Dokumen dalam Pengendalian Internal Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2014) dokumen yang digunakan dalam pengendalian 

intern penggajian dan pengupahan adalah : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini 

umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan 

yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, 

penurunan pangkat  pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), 

pemindahan dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan 
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ke fungsi pembuat daftar gaji  dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar 

gaji dan upah. 

2. Catatan kepegawaian (Personel Record),catatan yang berisi data seperti tanggal 

bekerja, penyelidikan pegawai, tarif  gaji, pengurangan yang diotorisasi, 

penilaian kerja, dan pemutusan hubungan kerja pegawai 

3. Formulir otorisasi pengurangan (Deducation Authorization Form),formulir 

otorisasi pengurangan gaji , mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, 

ASTEK , pension dan asuransi. 

4. Formulir otorisasi tarif (Rate Authorization Form), formulir yang memberikan 

otorisasi tarif gaji. Sumber informasinya adalah perjanjian kerja, otorisasi oleh 

manajemen. 

5. Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu utuk 

mencatat jam hadir karyawan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa 

daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin 

pencatat waktu. (lampiran – gambar 2.kartu jam hadir) 

6. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang 

dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan 

tertentu. Dokumen ini diiisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam 

hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap 

jenis produk atau pesanan. (lampiran – gambar 3.kartu jam kerja) 

7. Daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto 

setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang 

karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. (lampiran-

Tabel 1 : Daftar Gaji Bulanan), (lampiran- Table 2 : Daftar Potongan Gaji 

Karyawan) 

8. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji 

dan upah per departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam 

perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat 

untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada 

pesanan yang bersangkutan.  
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9. Laporan ikhtisar penggajian (Summary Payroll Report),dokumen yang 

dihasilkan computer dalam satu periode pengikhtisaran gaji. Salah satu ikhtisar 

adalah total yang didebit ke masing-masing akun buku besar  untuk 

pembebanan penggajian ini sama dengan pembayaran gaji kotor untuk periode 

tersebut. 

10. Jurnal penggajian, jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji, biasanya 

menunjukkan gaji kotor , pemotongan,dan penerimaan bersih. 

11. Berkas induk penggajian, berkas yang digunakan untuk mencatat semua 

transaksi penggajian untuk masing-masing karyawan pengelolaan total gaji 

yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. 

12. Amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap 

karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah 

setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifkasi 

karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.  

13. Surat penyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh bagian pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah. Catatn ini berupa  rincian gaji dan upah 

yang diterima tiap karyawan  serta berbagai potongan yang menjadi beban tiap 

karyawan.(lampiran-Gambar 4 ; surat pernyataan gaji dan upah) 

14. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi 

dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. (Lampiran- Gambar 5 : Bukti Kas Keluar) 

 

i. Pencatatan Sistem Akuntansi Gaji  dan Upah 

Menurut Mulyadi (2014) bagian yang terlibat dalam pengendalian akuntansi 

gaji dan upah adalah sebagai berikut:  

1) Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan 

baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, 
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membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan 

golongan gaji, pemberhentian karyawan,  

2) Fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

catatan waktu hadir 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,  

3) Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab membuat 

daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu 

pembayaran gaji dan upah,  

4) Fungsi akuntansi.  Dalam 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, dll),  

5) Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank.  

Menurut Mulyadi (2014) catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

pencatatan gaji dan upah adalah  : 

a) Jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan 

untuk mencatata 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. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah 

bukti memorial,  

d) Kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat 

penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh karyawan. Informasi 
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dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan Pph pasal 21 

yang menjadi beban setiap karyawan. Di samping itu, kartu penghasilan 

karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan 

ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan.  

 Menurut Mulyadi (2014) jaringan prosedur yang membentuk pengendalian 

intern penggajian maupun pengupahan adalah sebagai berikut  :  

a) Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu 

hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi 

pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor 

administrasi atau pabrik, 

b) 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 pesana yang menikmati jasa karyawan tersebut,  

c) Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi 

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

yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan 

mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian 

karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. 

Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai 

potongan PPh pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah 

atas daftar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan 

PPh pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah,   

d) Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji 

dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen 

yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini 

dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok 

produk,  

e) Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah 

melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat 
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perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna 

pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian mengauangkan cek 

tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah.  

 

2. Audit Internal  

Internal audit biasa dikenal sebagai watchdog (polisi perusahaan) dalam 

perusahaan yang berperan dalam mengawasi, penangkal tindak kecurangan, 

memantau jalannya efektifitas pelaksanaan strategi atau kebijakan yang ditetapkan 

perusahaan, dan sebagai penegak sistem kebijakan perusahaan. 

Menurut American Accounting Association yang dikutip Sawyer dkk 

(2005:8)   mengenai audit internal adalah sebagai berikut  “Audit internal adalah 

proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi 

mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat 

kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan 

mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan.”.    

Menurut  Agoes ( 2013) mengenai audit internal sebagai berikut : “Internal 

audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, 

baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan 

terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan  profesi yang 

berlaku” . 

Institute of Internal Auditors – IIA dikutip oleh Messier (2005), 

mendefenisikan audit internal sebagai berikut : “Audit internal adalah aktivitas 

keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disipilin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan 

proses tata kelola”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa audit internal 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam 
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penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan.  

Pelaksanaan audit internal dilakukan secara obyektif yang berarti tidak terpengaruh 

oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit.  

Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara obyektif tersebut 

akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit 

internal adalah fungsi penilaian yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa 

dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada 

perusahaan.  Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan 

objektif yang dikelola secara objektif didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi 

penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan.   

a. Tujuan Audit Internal 

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk 

membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan memberikan  penilaian, saran dan komentar mengenai 

kegiatan yang diperiksanya, secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi audit 

internal bagi manajemen perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan 

operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

Menurut Agoes (2013) untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor 

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 

a) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional 

lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang 

tidak terlalu mahal,  

b) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedurprosedur yang 

telah ditetapkan oleh manajemen,  

c) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan 

dan penyalahgunaan,  
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d) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi 

dapat dipercaya,  

e) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen,  

f) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas.  

Perumusan fungsi audit internal dalam perusahaan menyangkut sistem 

pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan 

efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola (Good Corporate 

Governance). Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan 

semakin berkembangnya kegiatan operasional perusahaan. Manajemen tidak 

mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karena itu 

manajemen memerlukan seorang audit internal guna untuk membantu mengawasi 

dan mencegah kegiatan yang akan merugikan perusahaan. Dengan adanya 

departemen Internal Audit pada perusahaan, diharapkan akan dapat membantu 

anggota manajemen dalam berbagai hal, seperti menelaah prosedur operasi dari 

berbagai unit dan melaporkan hal-hal yang menyangkut tingkat kepatuhan terhadap 

kebijasanaan pimpinan perusahaan, efisiensi, unit usaha atau efektifitas sistem 

pengawasan intern. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen agar audit internal 

dapat terlaksana efektif dalam membantu manajemen dengan memberikan 

penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya menurut Agoes ( 2013) 

adalah : 

a) Internal audit harus mempunyai kedudukan penting dalam organisasi 

perusahaan, 

b) Internal audit harus mempunyai job description, 

c) Internal audit harus mempunyai internal audit manual , 

d) Harus ada dukungan yang kuat dari Top Manajemen kepada Internal audit 

department ,  
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e) Internal audit harus memiliki orang-orang yang capable, bisa bersikap objective 

dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi ,  

f) Internal Auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. 

Dari penjelasan-penjelasan mengenai audit internal yang telah dibahas 

diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya audit internal tersebut dalam suatu 

perusahaan. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Yang menjadi 

latar belakang pembentukan pemeriksaan internal atau divisi audit internal adalah:  

1) semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin  diperlukan pengawasan 

akuntansi dan pengendalian intern yang luas,  

2) Operasi perusahaan lebih dari satu tempat,  

3) Sistem pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak 

berjalan efektif,  

4) Mengurangi biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik,  

5) Merupakan alat bagi manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai 

keadaan tertentu. 

 

b. Jenis audit Internal 

  Audit internal memiliki beberapa jenis yang dilakukan audit internal 

yaitu :  

1) Audit keuangan dalam hal ini aktivitas yang dilakukan adalah melakukan 

penilaian dalam pengelolaan dana yang dikelola perusahaan,  

2) Audit non-keuangan dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 

• Audit kepatuhan dengan tujuan untuk menentukan suatu aktivitas atau 

entitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan , kebijakan dan 

procedure yang ada di dalam perusahaan,  

• Audit operasional ditujukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas bisa 

atau mampu mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif 

dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan suatu perusahaan,  
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• Audit Pengadaan Barang dan Jasa adalah salah satu fungsi dari Satuan Audit 

Internal yang bertugas terhadap pengawasan (monitoring) terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. 

3) Audit khusus dimana audit khusus akan dilakukan sebagai aktivitas tindak 

lanjut dari hasil audit atau hasil supervisi yang telah dilakukan sebelumnya, 

audit ini dilakukan atas permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari 

satker PMD, team leader atau lainnya. 

 

3. Audit Operasional 

 Salah satu jenis audit internal adalah audit operasional, dimana masalah 

yang akan diteliti peneliti dalam peranan pelaksanaan audit internal dalam 

meningkatkan efektifitas fungsi pengendalian internal penggajian dan pengupahan 

dijelaskan lebih lanjut dalam audit non keuangan yaitu audit operasional. Audit 

operasional memiliki beberapa definisi menurut para ahli yaitu : 

Menurut Agoes (2013), Audit operasional adalah penelahaan secara 

sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. 

Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang ibjektif 

dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.  

Menurut Tunggal (2008), “Audit operasional merupakan audit atas operasi 

yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, 

efisiensi, dan efektifitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada 

keinginan manajemen”  

Menurut Bayangkara ( 2016) adalahsebagai berikut : “Rancangan secara 

sistemastis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, program-progra, yang 

diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bias diaudit untuk menilai dan 

melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta 

apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai 

dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan. 
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 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit 

operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai kegiatan operasional 

sebuah perusahaan apakah telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis 

serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga dapat 

mencegah suatu aktivitas yang dapat merugikan perusahaan sehingga diharapkan 

keberlangsungan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 

meningkatkan pendapatan yang diterima perusahaan. 

a. Tujuan dan manfaat audit operasional 

Tujuan audit operasional menurut Guy et.al (2002) adalah untuk:  

2) Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-

standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen,  

3) Mengidentifikasikan peluang dan, 

4) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-

pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah 

manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak 

yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa audit operasional dilakukan untuk 

mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas suatu 

organisasi. Audit operasional mengidentifikasi timbulnya penyelewengan dan 

penyimpangan yang terjadi dan kemudian membuat laporan yang berisi 

rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya.Audit operasional merupakan salah 

satu alat pengendalian yang membantu dalam mengelola perusahaan dengan 

penggunaan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan 

efektif dan  efisien. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya audit operasional 

menurut Tunggal (2008)  yaitu :  

1) Memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk 

pengambilan keputusan,  
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2) Membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan, dan 

pengendalian,  

3) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan rencana-

rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah,  

4) Mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan 

tindakan preventif yang akan diambil,  

5) Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk 

memperkecil pemborosan,  

6) Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan yang telah 

ditetapkan,  

7) Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap operasi 

perusahaan. 

 

b. Keterbatasan Audit Operasional  

Audit operasional  juga memiliki banyak keterbatasan audit operasional 

memiliki banyak keterbatasan karena tidak dapat menyelesaikna semua masalah 

yang timbul didalam organisasi. Ada tiga factor yang membatasi audit operasional 

yaitu : 

1. Waktu, auditor harus dengan segera memberikan informasi kepada manajemen 

mengenai masalah,  

2. Keahlian yang diperlukan, kurangnya keahlian audit operasinal terhadap teknik 

audit dan objek yang diperiksa. Tidak mungkin bagi seorang auditor untuk ahli 

disegala bidang bisnis.Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu pendidikan dan 

pelatihan bagi auditor operasional,  

3. Biaya, Keterbatasan biaya yang tersedia ini mengharuskan auditor untuk 

menentukan segala prioritas auditnya. 

 



31 
 

B. Review Penelitian Terdahulu 

Damayanti, et.al ( 2015) meneliti tentang Evaluasi Efektivitas Pengendalian 

Intern Atas Sistem Penggajian dan Pengupahan  (Studi kasus pada PT. Karyamitra 

Budisentosa Pandaan-Pasuruan). Penelitian yang yang dilakukan menggunakan 

metode analisis studi kasus deskriptif dan mendapatkan hasil yaitu penetapan gaji 

dan upah karyawan merupakan wewenang manajemen dan besarnya gaji dan upah 

untuk setiap karyawan disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab pekerjaan 

yang dikerjakan masing-masing karyawan. Di PT. Karyamitra Budisentosa,  

Pandaan-Pasuruan terdapat dua sistem penggajian yaitu sistem manual dan sistem 

transfer, dapat diketahui pula adanya pemisahan fungsi payroll dengan fungsi 

akuntansi, fungsi pencatat waktu EDP (Electric Data Processing) dengan fungsi 

operasi serta adanya surprised audit secara berkala yang menunjukkan bahwa 

penerapan sistem pengendalian penggajian dan pengupahan yang dilakukan sudah 

cukup efektif untuk mendukung pengendalian intern. 

 Maharani Tri et.al (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Sistem Dan Prosedur Penggajian dan Pengupahan Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pengendalian Intern  Gaji Dan Upah (Studi pada PG Kebon Agung Malang). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dimana penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang akan 

membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis dengan 

penyusunan yang akurat dan apa adanya. Penelitian yang dilakukan Silvi dkk ini 

menyatakan bahwa  bahwa penerapan prosedur penggajian dan pengupahan PG 

Kebon Agung Malang dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian 

intern penggajian dan pengupahan masih belum efektif, hal ini ditandai dengan 

fungsi pencatatan waktu hadir untuk karyawan pelaksana tetap dan harian lepas 

pada bagian produksi yang belum terpisah dengan fungsi operasi. Kelemahan 

lainnya adalah ketidaksesuaian nama pada salah satu dokumen, tidak terdapat suatu 

bagian sebagai staf audit intern, serta kurang maksimalnya penggunaan mesin 

facescan. 
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 Hardhanto et al. (2015) Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian 

Karyawan Pada BPR Prisma Dana berbeda dengan beberapa peneliti diatas Sulung 

dkk meneliti perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, penelitian ini 

menggunakan metode  metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan 

melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang 

logis mengenai data-data yang dianalisis. BPR Prisma Dana telah memisahkan 

tugas dan tanggungjawab fungsional pada masing-masing bagian penggajian 

karyawan. BPR Prisma Dana telah melaksanakan prosedur penggajian dengan 

cukup efektif. Sistem pengendalian intern penggajian karyawan BPR Prisma Dana 

dikatakan cukup efektif dilihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab 

dalam struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan yang baik walaupun 

masih terdapat perangkapan tugas oleh manajer SDM 

C. Kerangka Konseptual 

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu penerapan 

pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan efektifitas fungsi pengendalian 

intern penggajian dan pengupahan. Adapun model penelitian ini dapat dilihat dari 

dalam (gambar 6) berikut ini: 
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SPI 

2 

SPI EFEKTIF 

3. PERANAN PELAKSANAAN 

AUDIT INTERNAL PENGGAJIAN 

DAN PENGUPAHAN 

1.1 COSO 

1. Lingkungan 

pengendalian 

2. Penilaian resiko 

3. Aktivitas 

pengendalian 

4. Informasi dan 

komunikasi 

5. Pemantauan 

 

3.1 PROSEDUR  

(bulletin Accounting 

Control) 

1. Adanya sistem organisasi 

yang memisahkan 

tanggung jawab secara 

jelas 

2. Suatu wewenang dan 

prosedur pembukuan yang 

baik terhadap ekuitas, 

kewajiban , pendapatan 

dan biaya 

3. Praktek-praktek yang 

sehat harus dijalankan 

dalam melakukan tugas- 

tugas dan fungsi- fungsi 

setiap bagian dalam 

organisasi.  

4. Suatu tingkat kualitas 

karyawan yang sesuai 

dengan tanggung 

jawabnya 

3.2 Pengujian atas 

pengendalian dan 

pengujian subtantif atas 

penggajian dan 

pengupahan 

1. pahami struktur 

pengendalian intern 

2. menetapkan resiko 

pengendalian yang 

direncanakan  

3. evaluasi manfaat- 

biaya dari menguji 

pengendalian 

4. membuat rancangan 

pengujian atas 

pengendalian dan 

pengujian subtantif 

atas transaksi untuk 

penggajian dan 

pengupahan yang 

memenuhi tujuan audit 

transaksi 

AUDIT INTERNALYANG 

OPTIMAL 

(Institute of Internal Auditors 

– IIA; 2005 : 514) 

aktivitas independen, 

keyakinan obyektif, dan 

konsultasi yang dirancang 

untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi 

organisasi. Audit internal ini 

membantu organisasi 

mencapai tujuannya dengan 

melakukan pendekatan 

sistematis dan disipilin untuk 

mengevaluasi dan 

meningkatkan efektifitas 

manajemen resiko, 

pengendalian, dan proses tata 

kelola auditing  
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Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainya, yang dirangcang untuk 

mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam Sunarto 

(2010):  

a) Kendala pelaporan keuangan,  

b) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,  

c) Efektifitas dan efisiensi operasi  

Dalam sistem pengendalian internal terdapat lima komponen pengendalian internal  

saling berhubungan yang diidentifikasi oleh COSO yaitu :  

1) Lingkungan pengendalian, lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari 

suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-

orangnya,  

2) Penilaian risiko,penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

3) Informasi dan komunikasi, dengan tujuan laporan keuangan, yang meliputi 

akuntansi, terdiri dari metode pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang 

diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, 

mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan 

untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban. Komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan 

tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan.  

4) Pemantauan,pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan 

penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.  

https://dosenakuntansi.com/prinsip-prinsip-akuntansi
https://dosenakuntansi.com/tujuan-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/metode-pengumpulan-biaya
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Peranan pelaksanaan  audit internal penggajian dan pengupahan dapat 

dikatakan efektif apabila peranan pelaksanaan auditnya dilakukan secara optimal 

melalui beberapa procedure menurut bulletin Accounting Control antara lain yaitu:  

1) Adanya sistem organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara jelas. 

Dengan memisahkan tanggung jawab dan pembagian karyawan ke dalam 

divisi-divisi maka akan mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam 

perusahaan,  

2) Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang dapat melakukan 

pengendalian akuntansi yang baik terhadap ekuitas, kewajiban , pendapatan 

dan biaya. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam perusahaan 

merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap 

operasi dan transaksi- transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasikan 

data akuntansi dengan tepat,  

3) Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas- tugas dan 

fungsi- fungsi setiap bagian dalam organisasi. Setiap pegawai dalam 

perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan,  

4) Suatu tingkat kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa untuk menghemat biaya maka 

dipakai tenaga kerja yang kurang kecakapannya karena murah. Dalam jangka 

pendek akan menghemat biaya, tetapi dalam jangka panjang akan terbukti 

bahwa pemakaian tenaga kerja yang kurang cakap mengakibatkan pengeluaran 

biaya yang lebih besar, karena tenaga kerja tersebut produktivitasnaya rendah 

dan banyak terjadi pemborosan akibat penyimpangan- penyimpangan dari apa 

yang diharapkan agar sistem pengendalian intern dapat lebih efektif lagi. 

Pengujian atas transaksi adalah hal yang sangat penting  dalam 

memverivikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan pengupahan. Penekanan 

pengujian atas pengendalian ini akibat dari tidak adanya bahan bukti dari pihak 

ketiga yang independen, dalam hal ini bisa dilakukan pengujian untuk mengetahui 

keefektifan suatu pengendalian internal melalui :  
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1. Pemahaman struktur pengendalian khususnya pada bagian-bagian yang terkait 

dalam penggajian dan pengupahan, dan tidak boleh melupakan bahwa 

pengendalian yang akan dilakukan bervariasi artinya perusahaan satu dengan 

yang lain memiliki perbedaan dan tidak bisa disamakan, jadi harus melakukan 

identifikasi mengenai pengendalian dan kelemahan masing-masing 

perusahaan,  

2. Menetapkan resiko pengendalian yang telah direncanakan, hal ini dilakukan 

untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan resiko yang akan terjadi 

3. Mengevaluasi manfaat- biaya dari pengujian pengendalian penggajian dan 

pengupahan,pengujian akan bervariasi tergantung pada resiko pengendalian 

yang ditetapkan dan pertimbangan lain,  

4. Merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian subtantif atas transaksi 

untuk memenuhi tujuan audit, dimana untuk memenuhi tujuan audit maka 

harus dilakukan dengan melalui prosedure antara lain:  

• Prosedure audit, 

• Ukuran sampel,  

• Pos/ unsur yang dipilih, 

• Saat pelaksanaan.  

Audit internal dapat dikatakan optimal apabila aktivitas independen , 

keyakinan objektiv dan konsultasi yang dirancang untuk menambahkan nilai dan 

meningkatkan operasi organisasi dapat dilaksanakan dengan baik atau optimal 

bukan hanya sekedar procedure ataupun kebijakan yang dibuat perusahaan hanya 

untuk formalitas semata, sehingga peranan audit internal dapat membantu 

organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan 

disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola auditing (Institute of Internal Auditors – IIA; 

2005:514)

 




