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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 TinjauanPenelitianTerdahulu 

Menurut Syaefuddin (2015) yang meneliti tentang analisis system akuntansi 

penggajian dan pengupahan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian 

internal pada pengembangan system informasi pengupahan (payroll) karyawan 

produksi pada PT Bitratex Industries Semarang yang digunakan yaitu 

menggambarkan system akuntansi penggajian dan pengupahan, menganalisis 

struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional, menganalisis 

system wewenang dan prosedur pencatatan pada system akuntansi penggajian dan 

pengupahan, dan menganalisis penerapan pengendalian intern pada system 

akuntansi penggajian dan pengupahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa system 

penggajian dan pengupahan dalam struktur organisasi belum berjalan dengan 

baik, hal ini di tunjukkan dengan admistrasi keuangan yang masih belum 

menggunakan system komputer, akan tetapi masih menggunakan sistem manual. 

Menurut Purdianto (2012) yang meneliti tentang evaluasi pelaksanaan system 

pengendalian intern fungsi pemggajian dan pengupahan sepatu surya Magetan. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu mengidentifikasi struktur organisasi, 

menganalisis prosedur pencatatan dan otorisasi penggajian dan pengupahan, 

menganalisis praktek yang sehat, dan menganalisis karyawan yang mutunya 

sesuai dengan tanggung jawab. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur 
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organisasi berbentuk garis lurus hal ini dilakukan agar perintah dan wewenang 

mengalir dari atas kebawah sehingga tugas dan tanggung jawab pada setiap 

fungsinya menjadi jelas. Hasil evaluasi terhadap dokumen sudah dikatakan 

lengkap seperti daftar hadir penggajian yang menggunakan sidik jari untuk setiap 

karyawan bulanan, hasil analisis praktek yang sehat menunjukkan bahwa 

perusahaan telah menerapkan praktik yang sehat seesuai dengan system 

pengendalian intern yang baik. 

2.2 TinjauanPustaka 

2.2.1 SistemPengendalian Internal 

A. PengertianSistemPengendalian Internal 

Menurut Jones dan Rama (2008:8) menyatakan pengendalian internal 

mencakup kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan system informasi yang di 

gunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan 

untuk memelihara keakuratan data keuangan. 

Menurut Sutabri (2004:71) pengendalian internal adalah cara-cara untuk 

mengatasi pengamanan harta kekayaan, memperoleh informasi bagi pimpinan, 

melancarkan operasional dan dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan 

perusahaan. 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

adalah suatu cara untuk mengatasi pengamanan harta kekayaan, memperoleh 

informasi bagi pimpinan, melancarkan operasional dan dipatuhinya kebijakan 

perusahaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukurannya yang 

dikoordinasi. 
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B. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006:144) menyatakan, tujuan dari 

pengendalian internal adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, 

memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi 

usaha dan medorong ditaatinya kebijakan manajemen, yaitu: 

Sedangkan Menurut sutabri (2004:73) tujuan sistem pengendalian intern 

adalah: 

1. Mengamankan harta perusahaan 

Dalam pengertian yang sempit berarti mencegah usaha-usaha 

penyelewengan yang disengaja dan sekarang pengertian diperluas termasuk 

mencegah kesalahan-kesalahan admistratif yang tidak sengaja, misalnya 

perkalian, salah penjumlahan, kurang dalam faktur dan semacamnya. 

2. Memperoleh data yang dipercaya 

Data yang dipercaya karena dapat dipakai oleh pihak ekstern oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan dan juga dapat dipakai untuk menentukan 

tindakan lanjut tentang produksi, penjualan, pengukuran efisiensi dan lain-

lain. Jika data tidak bisa dipercaya maka suatu analisis tidak perlu dilakukan 

karena hanya menghasilkan kesimpulan yang salah. 

3. Melancarkan operasi dan efisien 

Agar operasi perusahaan tetap lancar pada kapasitas yang maksimal, 

kemajuan-kemajuan dalam penjualan selalu diimbangi dengan kemajuan-

kemajuan dalam pelayanan. Penyempurnaan dibidang organisasi dan 
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prosedur selalu dilakukan dan dalam organisasi selain berfungsi 

melancarkan operasional juga berfungsi untuk pengendalian efisiensi. 

4. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebiijakan 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. 

C. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008:165-172) unsur-unsur pokok sistem pengendalian 

intern adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggungjawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memeberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap 

transaksi hanya terjadi atas otorisasi dari jabatan yang memiliki wewenang 

untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggungjawab fungsional sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik 

jika didukung cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam 
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pelaksanaanya. Cara-cara yang ditempuh dalam menciptakan praktek yang 

sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang wewenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau unit organisasi. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f. Secara periodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

g. Pembentukan unit organisasi yang bersifat untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal. 

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab. Struktur organisasi, 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan 

untuk mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 

manusia yang melaksanakannya diantara empat unsur pokok pengendalian diatas, 

unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. 

2.3 SistemPenggajian dan Pengupahan 

A. Pengertian Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2008:373) menjelaskan sistem penggajian dan pengupahan 

adalah bagian dari organisasi yang mengumpulkan serta mengolah data transaksi 

guna menghasilkan informasi baik pihak luar atau dalam perusahaan. Informasi 
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yang dihasilkan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya 

mengenai sistem penggajian dan pengupahan organisasi perusahaan. 

Menurut Mardi (2011:107) menjelaskan bahwa sistem penggajian dan 

pengupahan merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang 

terus mengalami proses dalam bentuk batch (bertahap), disebut proses secara 

bertahap karena daftar gaji dibayarkan atau dibuat secara periodik (tiap mingguan, 

dua mingguan atau bulanan). 

Menurut Sutabri (2004:141) menjelaskan bahwa sistem penggajian dan 

pengupahan dirancang untuk menangani transaksi gaji dan upah karyawan dan 

pembayarannya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji 

dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Tentunya 

dengan sistem akuntansi gaji dan upah yang baik perusahaan akan mampu 

memotivasi semangat kerja yang kurang produktif dan mempertahankan 

karyawannya yang produktif, sehingga tujuan perusahaan untuk mencari laba 

tercapai dengan produktifitas kerja karyawan yang tinggi. 

B. Manfaat Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Adapun manfaat sistem penggajian sebagai berikut: 

1. Memelihara keberadaan karyawan untuk tetap bergabung dengan 

perusahaan. 

2. Merupakan imbalan/kompensasi yang sesuai atas prestasi yang telah 

diberikan. 
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3. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pembayaran 

imbalan untuk setiap pekerjaan sesuai dengan kontribusinya pada 

perusahaan. 

4. Sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan cukup menarik bagi 

karyawan. 

C. Informasi yang digunakan Manajemen 

Menurut Mulyadi (2008:374) informasi yang digunakan manajemen dalam 

proses penggajian dan pengupahan antara lain: 

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

akuntansi tertentu. 

2. Jumlah biaya gaji dan upah yang diterima setiap karyawan menjadi beban 

setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 

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

akuntansi tertentu. 

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

pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu. 

D. Catatan Akuntansi yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2008:382) catatan akuntansi yang digunakan merupakan 

buku-buku untuk mencatat penggajian dan pengupahan: 

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

kesetiap departemen dalam perusahaan. 

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

tidak langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 



8 
 

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

dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. 

4. Kartu penghasilan karyawan, digunakan untuk mencatat penghasilan dan 

berbagai potongan yang diterima oleh karyawan. 

E. Fungsi-fungsi dalam Prosedur Penggajian dan Pengupahan 

Mulyadi (2008:382-384) fungsi yang terkait dalam proses penggajian dan 

pengupahan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi kepegawaian 

Fungsi ini berada dibagian kepegawaian dibawah departemen personalia 

yang bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat 

keputusan tariff gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan 

gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini berada di bagian pencatat waktu dibawah departemen personalia 

dan umum yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagian semua karyawan perusahaan. 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini berada di bagian gaji dan upah dibawah departemen personalia 

dan umum yang bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji dan upah 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 

yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji 

dan upah. 
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4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini berada dibagian keuangan, bagian kartu biaya, bagian jurnal 

yang bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah (misalnya uang gaji dan 

upah karyawan). 

5. Fungsi keuangan 

Fungsi ini berada dibagian kasir dan bertanggungjawab untuk mengisi cek 

guna pembayaran gaji dan upah dan pengurangan cek tersebut ke Bank. 

Uang tunai tersebut dimasukan kedalam amplop. 

F. Jaringan Prosedur Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Sistem penggajian menurut Mulyadi (2008:385) terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut:  

1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 

Uraian yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu adalah sebagai berikut: 

a. Bagian pencatat waktu mengevaluasi setiap karyawan yang memasukkan 

kartu jam hadir ke mesin pencatat waktu pada waktu masuk dan pulang. 

b. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam hadir. 

c. Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir karyawan kebagian 

gaji dan upah. 

2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 

Uraian kegiatannya yaitu: 

a. Bagian gaji dan upah menerima daftar hadir dan kartu jam kerja 

kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal. 
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b. Membuat daftar gaji (DG) rangkap 2 berdasarkan dokumen daftar gaji 

dan kartu jam hadir. 

c. Membuat rekap daftar gajirekap 2 dan surat pernyataan gaji. 

d. Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan karyawan 

berdasarkan daftar gaji rangkap 2, rekap gaji rangkap 2, dan surat 

pernyataan gaji. 

e. Menyerahkan daftar gaji rekap 2, rekap gaji rangkap 2, surat pernyataan 

gaji, dan kartu penghasilan karyawan kebagian utang. 

f. Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar (BKK) lembar ke 3, 

daftar gaji (DG) lembar ke 2, dan kartu penghasilan karyawan dari 

bagian kas. 

g. Mengarsipkan BKK lembar ke 3 dan DG lembar ke 2 berdasarkan 

tanggal serta kartu penghasilan karyawan berdasarkan abjad. 

2. Prosedur distribusi biaya gaji. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian utang menerima daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji rangkap 

2, SPG dan KPK dari bagian gaji dan upah. 

b. Membuat bukti kas keluar rangkap 3. 

c. Mencatat kewajiban gaji kedalam register bukti kas keluar (BKK) lembar 

ke 1. 

d. Menyerahkan bukti kas keluar (BKK) lembar ke 2 dan rekap daftar gaji 

(RDG) lembar ke 2 dari bagian kas. 

e. Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. 
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f. Menyarahkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji lembar ke 1, dan 

rekap daftar gaji lembar ke 2 ke bagian jurnal. 

3. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian kas menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dan ke 3, daftar gaji 

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

penghasilan karyawan dari bagian utang. 

b. Mengisi cek dan meminta tanda tangan atas kepada kepala bagian 

keuangan. 

c. Menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji. 

d. Memnbayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas 

kartu penghasilan karyawan. 

e. Membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. 

f.   Menyarahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji lembar 

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

g. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 3, daftar gaji lembar 

ke 2, dan kartu penghasilan karyawan ke bagian gaji dan upah. 

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

pemasukan uang gaji. 

4. Prosedur pembayaran gaji. 
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Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap 

daftar gaji lembar ke 1 dari bagian utang. 

b. Bagian jurnal membuat bukti memorial. 

c. Bagian jurnal membuat jurnal umum berdasarkan dokumen bukti 

memorial, rekap daftar gaji lembar ke 1, dan bukti kas keluar lembar ke 

2. 

d. Bagian jurnal menerima bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji lembar 

ke 1, dan rekap daftar gaji lembar 2. 

e. Mencatat pembayaran gaji kedalam register cek berdasarkan bukti kas 

keluar lembar ke 1 yang telah dicap lunas oleh bagian kas. 

f. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji lembar ke 1, dan 

rekap daftar gaji ke 2 menurut nomor urut. Selesai. 

Bagian kartu biaya: 

g. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji 

lembar ke 1, dan bukti kas keluar lembar ke 2 dari bagian jurnal. 

h. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji 

lembar ke 1, dan bukti kas keluar lembar ke 2 dari bagian jurnal. 

i. Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam kartu 

biaya berdasarkan dokumen bukti memorial yang dilampiri rekap daftar 

gaji lembar ke 1. 

j. Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian jurnal 

berdasarkan nomor urut. 
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Sedangkan sistem pengupahan menurut Mulyadi (2008:385) sebagai 

berikut: 

6. Prosedur pencatatan waktu hadir. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian pencatat waktu megawasi setiap karyawan yang memasukkan 

kartu jam hadir kedalam mesin pencatat waktu pada waktu masuk dan 

pulang. 

b. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam hadir. 

c. Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir karyawan kebagian 

gaji dan upah. 

d. Prosedur pencatatan waktu kerja. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

e. Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan yang memasukkan 

kartu jam kerja kedalam mesin pencatat waktu pada waktu masuk dan 

pulang. 

f. Membuat daftar jam kerja karyawan berdasarkan kartu jam kerja. 

g. Menyerahkan daftar jam kerja karyawan ke bagian gaji dan upah. 

h. Prosedur pembuatan daftar upah. 

Uraian kegiatannya sebgai berikut: 

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

jam kerja, daftar kartu jam kerja karyawan kemudian membandingkan 

daftar hadir dan daftar kerja karyawan. 

j. Memhuat daftar upah rangkap 2 dan surat pernyataan upah. 
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k. Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan karyawan 

berdasarkan daftar upah rangkap 2, rekap daftar upah rangkap 2, 

suratpernyataan upah, dan kartu penghasilan karyawan ke bagian utang. 

l. Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar (BKK) lembar ke 2, 

daftar upah lembar ke 2, dan kartu penghasilan karyawan dari bagian 

kasa. 

m. Mengarsipkan BKK lembar ke 3 dan daftar upah lembar ke 2 

berdasarkan tanggal serta kartu penghasilan karyawan berdsarkan abjad. 

7. Prosedur distribusi biaya upah. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian utang menerima daftar upah rangkap 2, rekap daftar upah rangkap 

2, surat pernyataan upah KPK dari bagian gaji dan upah. 

b. Membuat bukti kas keluar rangkap 3. 

c. Mencatat kewajiban upah kedalam register bukti kas keluar (BKK) 

lembar ke 1. 

d. Menyerahkan bukti kas keluar (BKK) lembar ke 2 dan rekap daftar upah 

lembar ke 2 dan bagian jurnal. 

e. Bagian utang menerima BKK lembar ke 1, daftar upah lembar ke 1 dan 

rekap daftar upah lembar ke 2 dari bagian kasa. 

f. Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. 

g. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar upah lembar ke 1, dan 

rekap daftar upah lembar ke 2 kebagian jurnal. 

8. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 
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Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian kasa menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dan ke 3, daftar upah 

rangkap 2, rekap daftar upah lembar ke 2, surat pernyataan upah dan 

kartu penghasilan karyawan dari bagian utang. 

b. Mengisi cek dan memisahkan tanda tangan atas kepala bagian keuangan. 

c. Menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang keamplop gaji. 

d. Membayarkan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas 

kartu penghasilan karyawan. 

e. Membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. 

f. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar 1, daftar upah lembar ke 

1, dan rekap daftar upah lembar ke 2 ke bagian utang. 

g. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 3, daftar upah lembar 

ke 2, dan kartu penghasilan karyawan ke bagian gaji dan upah, 

h. Surat pernyataan upah dimasukkan kedalam amplop gaji bersama dengan 

pemasukan uang gaji. 

9. Prosedur pembayaran upah. 

Uraian kegiatannya sebagai berikut: 

a. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap 

daftar upah lembar ke 1 dari bagian utang. 

b. Bagian jurnal membuat bukti memorial. 

c. Membuat jurnal umum berdasarkan dokumen bukti memorial, rekap 

daftar upah lembar ke 1, dan bukti kas keluar lembar ke 2. 
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d. Bagian jurnal menerima bukti kas keluar lembar ke 1, daftar upah lembar 

ke 1, dan rekap daftar upah lembar ke 2. 

e. Mencatat pembayaran upah ke dalam register cek berdasarkan bukti kas 

keluar lembar ke 1 yang di cap lunas oleh bagian kasa. 

f. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar upah lembar ke 1, dan 

rekap daftar upah lembar ke 2 menurut nomor urut. Selesai. 

Bagian kartu biaya: 

g. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, rekap daftar 

upah lembar ke 1, dan bukti kas keluar lembar ke 2 dari bagian jurnal. 

h. Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam kartu 

biaya berdasarkan dokumen bukti memorial yang dilampiri rekap daftar 

upah lembar ke 1. 

i. Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian jurnal 

berdasarkan nomor urut. 

 

2.4 Dokumen-dokumendalamPenggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2008:374-381) dokumen yang digunakan dalam proses 

penggajian dan pengupahan, antara lain: 

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan 

yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, 

penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, 
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pemindahan dan lain sebagainya. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke 

fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar 

gaji dan upah. 

b. Kartu jam hadir 

Digunakan untuk fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir 

karyawan diperusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini berupa daftar 

hadir biasa, dapat pula berbentuk daftar hadir yang di isi dengan mesin 

pencatat waktu. 

c. Kartu jam kerja 

Merupakan pencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja 

langsung perusahaan guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini di 

isi oleh mandor dan diserahkan kefungsi pembuat daftar gaji dan upah 

untuk kemudian dibandingkan dalam kartu jam hadir, sebelu mdigunakan 

untuk distribusi biaya upah langsung kepada jenis produk pesanan. 

d. Daftar gaji dan upah 

Berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa pph pasal 21, utang karyawan, iuran 

organisasi dan lain sebagainya. 

e. Rekap daftar gaji dan upah 

Merupakan ringkasan gaji dan upah perdepartemen yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. 

f.   Surat pernyataan gaji dan upah 
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Dibuat oleh fungsi daftar gaji dan upah bersamaan dengan 

pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. 

 

g. Amplop gaji dan upah 

Berisi utang gaji dan upah untuk diserahkan kepada setiap 

karyawan. 

h. Bukti kas keluar 

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. 
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