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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agrianto, dkk. (2014) tentang 

sistem pengendalain internal untuk penggajian dan pengupahan pada PT. Duta 

Paper Prigen Pasuruan menunjukkan bahwa dalam pengawasan internalnya 

dokumen yang digunakan masih belum efektif. Beberapa dokumen tidak 

memiliki judul dan identitas yang jelas sehingga dalam perhitungan gaji dan 

upah kurang efisien. Security tidak dimasukkan ke dalam struktur organisasi, 

padahal security terlibat dalam proses sistem penggajian dan pengupahan yaitu 

sebagai pengawas absensi karyawan. Kemudian tidak terdapat staf khusus 

untuk pemeriksaan internal guna untuk mengawasi operasional perusahaan 

agar sesuai dengan sistem pengendalian internal. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Danke (2012) tentang sistem 

pengendalian internal untuk penggajian pada perusahaan plastik injection 

menunjukkan bahwa dokumen terkait penggajian dan pengupahan masih 

kurang lengkap, sehingga menyebabkan ketidakakuratan informasi yang 

diberikan dan beresiko terjadinya kesalahan penggajian. Dokumen yang 

kurang lengkap tersebut mengakibatkan gaji yang diberikan karyawan tidak 

sesuai karena terdapat kesalahan perhitungan gaji baik dalam pengurangan gaji 
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maupun pemberian bonus. Terdapat juga karyawan yang mengerjakan 

tugasnya tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) tentang sistem 

pengendalian internal pada PG. Kebon Agung Malang menyatakan bahwa 

bahwa mesin penggunaan facescan masih belum digunakan dengan maksimal, 

karena hasil cetak dokumen facescan hanya digunakan untuk karyawan 

kampanye. Karyawan tetap dan harian lepas masih menggunakan dokumen 

manual yang diisi oleh mandor perusahaan meskipun pada pelaksanaannya 

mesin facescan ini digunakan oleh seluruh karyawan dan tidak ada petugas 

yang mengawasi. Kemudian tidak ada staf khusus untuk pemeriksaan internal 

guna untuk mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan sistem 

pengendalian internal. Terdapat juga perangkapan fungsi yaitu fungsi pencatat 

waktu dilakukan oleh mandor, yang seharusnya mandor hanya mengawasi 

kegiatan pekerjaan karyawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jiwandono, dkk. (2017) tentang 

sistem pengendalian internal untuk penggajian dan pengupahan pada PG. 

Lestari Patianrowo Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa pada fungsi 

pencatat waktu hadir karyawan merangkap fungsi sebagai pembuat daftar gaji 

dan upah. Fungsi keuangan juga tidak bertanggung jawab atas apa yang 

menjadi tugasnya, yang bertangung jawab mencairkan cek ke bank bagian juru 

tulis SDM yang seharusnya dilakukan oleh fungsi keuangan. Karyawan 

Outsourcing juga tidak menentu dalam penerimaan gajinya, paling cepat 
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menerima tanggal 27 paling lama tanggal 1. Karyawan borongan juga tidak 

menerima slip upah ketika menerima upah. 

Kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut permasalahan 

yang sama terjadi yaitu adanya dokumen yang kurang jelas identitasnya dan 

tidak lengkap mengakibatkan ketidakakuratan informasi yang diberikan 

sehingga beresiko terjadinya kesalahan penggajian (Agrianto, dkk. 

2014;Danke 2012). Permasalahan yang sama juga pada tidak adanya staf 

khusus untuk pemeriksaan internal guna untuk mengawasi operasional 

perusahaan agar sesuai dengan sistem pengendalian internal (Agrianto, dkk. 

2014;Danke 2012). Penelitian Maharani (2015) permasalahan yang timbul 

yaitu absensi menggunakan facescan namun penggunaannya tidak 

dimaksimalkan, hasil cetak dokumen facescan hanya digunakan untuk 

karyawan kampanye sedangkan karyawan tetap dan harian lepas masih 

menggunakan dokumen manual yang diisi oleh mandor perusahaan meskipun 

pada pelaksanaannya mesin facescan ini digunakan oleh seluruh karyawan. 

Pada penelitian Maharani (2015) dan Jiwandono, dkk. (2017) terdapat 

permasalahan yang sama yaitu adanya perangkapan fungsi. Adanya 

permasalahan-permasalahan yang terdapat pada penelitian terdahulu, peneliti 

ingin melakukan penelitian yang sama namun dengan objek yang berbeda. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pegendalian internal untuk 

penggajian dan pengupahan pada PR. UD. Putra Bintang Timur. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Pengendalian Internal 

Pegendalian internal merupakan seperangkat prosedur atau kebijakan 

yang diterapkan guna untuk melindungi aset perusahaan dari 

penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang andal dan akurat, 

dan memastikan bahwa kebijakan dan peraturan telah dipatuhi dan 

dijalankan dengan sebagimana mestinya oleh karyawan (Hery, 2014:11). 

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran yang dikoordinir untuk melindungi aset organisasi, melihat 

kembali ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem 

pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang akan dicapai, dan 

bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Pengertian 

sistem pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik dalam 

perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 

pembukaan maupun dengan komputer (Mulyadi, 2016:129). 

Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah 

menjaga aset organisasi, mengecek atau melihat kembali ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong 

dipatuhinya kebijakan manjaemen. Sistem pengendalian internal dibagi 

menjadi dua yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian 

internal administratif. Bagian dari sistem pengendalian internal adalah 
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struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinir untuk melindungi 

aset organisasi, mengecek atau melihat kembali ketelitian serta keandalan 

data akuntansi. Investor dan kreditur akan percaya apabila pengendalian 

internal akuntansi pada suatu perusahaan tersebut baik sehigga laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya (Mulyadi, 2016:129). 

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilaksanakan untuk 

menyediakan jaminan bahwa tujuan pengendalian tersebut bisa tercapai. 

Tujuan dari pengendalian internal yaitu untuk mengamankan aset, 

mengelola catatan dengan detail agar laporan yang dihasilakan akurat, 

menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan, mendorong efisiensi operasional, medorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku 

(Romney dan Steinbart, 2016:226). 

2. Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2016:130) yaitu: 

a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Fungsi dan Tanggung 

Jawabnya dengan Tegas 

1) Fungsi pencatat waktu harus terpisah oleh fungsi operasi atau 

fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

Sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan 

mengharuskan fungsi pencatat waktu harus terpisah oleh fungsi 
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operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Pada proses 

perhitungan gaji dan upah, waktu hadir karyawan merupakan 

salah satu penunjang untuk proses perhitungannya. 

2) Fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus terpisah oleh fungsi 

pembayar gaji dan upah 

Dalam proses penggajian dan pengupahan, pembuat daftar 

gaji dan upah dilakukan oleh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi 

bertanggung jawab atas perhitungan gaji dan upah setiap 

karyawan. Fungsi keuangan bertugas sebagai fungsi 

penyimpanan dan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dengan 

adanya pemisahan fungsi antar pembuat daftar gaji dan upah 

dengan fungsi pembayaran gaji dan upah, dokumen hasil 

perhitungan gaji dan upah karyawan akan diperiksa ketelitian dan 

keandalan oleh bagian keuangan sebelum dibayarkan kepada 

masing-masing karyawan yang berhak menerimanya. 

b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 

Perlindungan yang Cukup Terhadap Aset, Hutang, Pendapatan, dan 

Beban 

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah 

harus memiliki surat keterangan pengangkatan sebagai karyawan 

perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. 
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Nama karyawan yang tercantum pada daftar gaji dan upah 

karyawan harus mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang, 

karena untuk menghindari adanya pemberian gaji dan upah 

terhadap karyawan yang tidak berhak. 

2) Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 

pangkat, perubahan tarif upah, tambahan keluarga harus 

didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan 

Setiap perubahan gaji dan upah karyawan yang dipakai 

sebagai bahan untuk perhitungan gaji dan upah harus mendapat 

persetujuan dan otorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu 

direktur keuangan guna untuk menjamin keandalan data gaji dan 

upah. 

3) Setiap potongan gaji dan upah karyawan selain dari pajak 

penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji 

karyawan yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

Setiap pemotongan penghasilan karyawan harus berdasarkan 

persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang yaitu 

direktur utama dan direktur keuangan, dengan begitu dokumen 

tersebut andal. Ketika dokumen tersebut diotorsasi oleh pihak 

yang berwenang, maka tidak semua fungsi bisa melakukan 

pemotongan gaji dan upah yang menjadi hak karyawan tanpa 

mendapat otorisasi dari fungsi kepegawaian. 



13 
 

 

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu 

Jam hadir merupakan salah satu penunjang untuk 

penghasilan karyawan, oleh sebab itu dokumen jam hadir 

karyawan harus ditandatangani oleh fungsi pencatat waktu 

sehingga dokumen tersebut terjamin untuk penunjang 

perhitungan gaji dan upah. 

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen 

karyawan yang bersangkutan 

Surat perintah lembur karyawan harus diotorisasi oleh pihak 

yang berwenang yaitu kepala departemen yang bersangkutan, 

untuk penunjang bukti bahwa pekerjaan lembur ini memang 

diperlukan oleh perusahaan. 

6) Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia 

Dokumen daftar gaji dan upah merupakan penunjang untuk 

untuk dasar pembayaran gaji dan upah karyawan. Maka dari itu, 

dokumen tersebut harus diotorisasi oleh bagian personalia. 

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

Bukti kas keluar merupakan dokumen perintah kepada 

fungsi keuangan yang dibuat untuk mengeluarkan sejumlah uang 

sesuai dengan tanggal dan keperluan yang telah tertera pada 

dokumen tersebut. 
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c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap 

Unit Organisasi 

Perlu adanya menciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 

yang sehat dalam suatu organisasi yaitu: 

1) Pemasukan jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus 

diawasi oleh fungsi pencatat waktu 

Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 

harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu, tujuannya yaitu untuk 

menjamin keandalan data jam hadir yang direkam dalam kartu 

jam hadir. Dengan adanya pengawasan pada saat perekaman jam 

hadir oleh fungsi pencatat waktu maka dapat terhindar dari risikio 

perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir 

di perusahaan. 

2) Bukti kas keluar harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum 

dilakukan pembayaran 

Bukti kas keluar merupakan perintah untuk membuat cek 

pembayaran gaji dan upah yang dibuat oleh fungsi akuntansi, 

akan tetapi sebelum itu fungsi akuntansi keuangan harus 

melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji 

dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh 

fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Sehingga sistem 
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pengendalian internal tersebut dapat menjamin bahwa bukti kas 

keluar telah dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. 

3) Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 

catatan penghasilan karyawan 

PPH Pasal 21 dihitung oleh pihak perusahaan berdasarkan 

data penghasilan karyawan setahun yang dikumpulkan dalam 

kartu penghasilan karyawan. Ketelitian dan keandalan data pajak 

penghasilan karyawan yang harus dipotongkan dari gaji dan upah 

karyawan, dan besarnya utang pajak penghasilan karyawan yang 

harus disetor oleh perusahaan ke Kas Negara dapat diverifikasi 

dengan melakukan rekonsiliasi perhitungan pajak pengahasilan 

setiap karyawan dengan catatan penghasilan karyawan yang 

tercantum dalam kartu pengahsilan karyawan yang bersangkutan. 

4) Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwewenang 

Dokumen bernomor urut merupakan suatu alat yang 

memberikan bukti otorisasi atas terjadinya suatu transaksi 

sehingga penggunaannya di kendalikan dengan bernomor urut 

cetak. Pemakaian dokumen ini harus dipertanggungjawabkan 

oleh pihak yang berwenang. 

5) Penggunaan password untuk mengatur wewenang penggunaan 

data yang disimpan dalam komputer 
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Pengoperasian komputer sebaiknya selalu diawasi. Hal itu 

bertujuan untuk melindungi arsip data dan program dari risiko 

kehilangan, kerusakan, atau pengubahan dan pengungkapan tanpa 

izin, sehingga dengan adanya penggunaan password dapat 

menjamin keamanan dan keandalan data yang diolah. 

6) Penggunaan slip gaji dan upah (surat pernyataan gaji dan upah) 

sebagai bukti pembayaran atas gaji dan upah karyawan 

Slip gaji adalah catatan bagi masing-masing karyawan yang 

berisi tentang rincian gaji dan upah beserta rincian potongan 

penghasilan oleh setiap karyawan dan slip tersebut dibuat oleh 

pembuat daftar gaji dan upah. 

7) Pemeriksaan secara mendadak terkait proses penggajian dan 

pengupahan karyawan 

Pemeriksaan secara mendadak dilaksanakan tanpa harus 

memberitahu terlebih dahulu terhadap pihak yang akan diperiksa. 

Tujuan pemeriksaan mendadak adalah untuk mendorong 

karyawan agar mengerjakan tugas mereka yang sesuai dengan 

tanggungjawabnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawab 

Mutu karyawan adalah salah satu unsur sistem pengendalian 

internal yang paling penting. Apabila perusahaan memiliki karyawan 

yang berkompeten dan jujur, maka perusahaan mampu menghasilkan 
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pertanggungjawaban keuangan yang dapat dipercaya. Karyawan akan 

melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif apabila dia ahli 

dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Apabila tiga unsur 

sistem pengendalian internal cukup kuat namun karyawan yang 

menjadi tanggungjawabnya tidak berkompeten dan tidak jujur, maka 

seluruh unsur sistem pengndalian internal tidak akan tercapai. 

Namun tidak selamanya karyawan akan bersikap jujur, pasti 

akan ada titik bosan, tidak puas dan terdapat masalah personal yang 

akan mengganggu pelaksanaan tugasnya. Tiga unsur sistem 

pengendalian internal itulah yang dibutuhkan untuk mengatasi 

kelemahan tersebut guna untuk tercapainya sistem pengendalian 

internal organisasi.  Cara untuk mendapatkan karyawan yang 

kompeten adalah sebagi berikut: 

1) Menyeleksi calon karyawan berdasarkan kriteria yang 

perusahaan butuhkan sesuai dengan tugas yang akan menjadi 

tanggungjawabnya. 

2) Melakukan pengembangan pendidikan karyawan sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaannya selama menjadi karyawan 

di perusahaan. 

Menurut Rama dan Jones (2008) dalam laporan COSO terdapat lima 

komponen pengendalian internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

organisasi dalam menerapkan pengendalian internalnya dengan baik yaitu: 
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a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian internal ini mengacu pada beberapa faktor 

umum yang memengaruhi kesadaran karyawan dan keadaan 

organisasi terhadap pengendalian, faktor tersebut yaitu integritas, 

nilai-nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen. Serta meliputi 

tanggung jawab dan wewenang yang diberikan manajemen, 

pengembangan karyawan, dan perhatian serta arahan yang diberikan 

oleh dewan direksi. 

e. Penentuan Risiko 

Penentuan risiko yaitu menelaah dan identifikasi terhadap apa yang 

menjadi penghalang pencapaian tujuan pengendalian internal. 

f. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian yaitu prosedur serta kebijakan yang 

dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko. Beberapa 

aktivitas pengendalian yaitu: 

1) Penelaahan kinerja yang merupakan mencakup analisis kinerja. 

2) Pemisahan tugas yang mencakup tanggung jawab atas otorisasi 

transaksi, pelaksanaan transaksi, pencatatan transaksi, dan 

perlindungan aset kepada fungsi yang berbeda-beda. 

3) Pengendalian aplikasi yang diterapkan pada masing-masing 

aplikasi SIA. 
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4) Pengendalian umum yang berkaitan dengan banyak aplikasi. 

Misalnya pengendalian dengan membatasi akses ke komputer, 

perangkat lunak, dan data perusahaan. Pengendalain umum juga 

mencakup pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. 

g. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi perusahaan meliputi kumpulan prosedur baik 

otomatis maupun manual dan record yang dibuat untuk memulai, 

mencatat, memproses, dan melaporkan atas transaksi pada proses 

entitas. Komunikasi meliputi pemahaman terhadap tanggung jawab 

dan peran pada tiap individu. 

h. Pengawasan 

Pengendalian internal diawasi oleh manajemen untuk memastikan 

pengedalian organisasi sudah berfungsi sesuai dengan kebijakan atau 

belum. 

3. Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2016:309) gaji merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 

jabatan tetap yang biasanya dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan 

upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan 

secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, 

jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 
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Menurut Hariandja (2002:245) gaji merupakan sebuah bentuk balas 

jasa yang berbentuk uang yang diberikan kepada karyawan sebagai sebuah 

konsekuensi sebagai seorang karyawan yang telah berperan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Gaji dibayarkan secara tetap kepada 

karyawan. Sedangkan upah diberikan kepada pegawai tertentu. 

Menurut Hall (2007:320) titik kunci dari proses penggajian yaitu: 

a. Otorisasi gaji dan rincian transaksi (jam kerja) dimasukkan ke proses 

penggajian dan pengupahan dari dua sumber yang berbeda yaitu, 

personalia dan produksi. 

b. Proses gaji dan upah merekonsiliasi informasi, menghitung, serta 

mendistribusikan pembayaran atas gaji dan upah ke karyawan. 

c. Akuntansi biaya menerima informasi berkaitan dengan waktu yang 

digunakan setiap pekerjaan dari produksi. Informasi ini digunakan 

untuk menjurnal akun persediaan dalam proses.  

d. Departemen utang dagang menerima informasi rangkuman 

pembayaran gaji dan upah dari departemen penggajian dan 

mengotoisasi departemen pengeluaran kas untuk mendepositokan cek 

tanggal, jumlah total gaji. 

4. Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan 

menurut Mulyadi (2016:310) yaitu meliputi: 

a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 
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Umumnya dokumen ini yang mengeluarkan adalah fungsi 

kepegawaian. Dokumen yang dikeluarkan misalnya surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, perubahan tarif upah, kenaikan 

pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan 

(skorsing), pemindahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang  

berhubungan dengan karyawan. Tembusan dokumen tersebut 

dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah sebagai 

kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. 

b. Kartu Jam Hadir 

Fungsi pencatat waktu yang mencatat jam hadir setiap karyawan di 

perusahaan pada dokumen ini. Catatan jam hadir karyawan bisa 

berupa daftar hadir biasa, bisa pula berbentuk kartu hadir yang diisi 

dengan mesin pencatat waktu. 

c. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu jam kerja tenaga kerja 

langsung pabrik ketika mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini 

diisi oleh pengawas pabrik dan diserahkan ke bagian pembuat daftar 

gaji dan upah yang kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir 

karyawan sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung 

kepada setiap jenis pesanan atau produk. 
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d. Daftar Gaji dan Upah Karyawan 

Dokumen ini berisi total gaji dan upah setiap karyawan, dikurangi 

dengan potongan-potongan berupa iuran untuk organisasi karyawan, 

utang karyawan, PPh Pasal 21, dan lain sebagainya. 

e. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah karyawan per 

departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan 

yang produksinya berdasarkan pesanan, dokumen ini digunakan untuk 

membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk 

kepada pemesanan yang bersangkutan. 

f. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh bagian pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan dokumen daftar gaji dan upah atau 

dalam kegiatan yang terpisah dalam pembuatan daftar gaji dan upah. 

Dokumen ini dibuat guna untuk catatan mengenai rincian gaji dan 

upah karyawan yang diterima beserta berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap karyawan. 

g. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah diberikan kepada setiap karyawan dalam amplop 

gaji dan upah. Pada halaman depan amplop gaji dan upah ini berisi 

nama karyawan, nomor identitas karyawan dan total gaji  bersih yang 

diterima karyawan dalam bulan tertentu. 
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h. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan dokumen pengeluaran uang yang dibuat oleh 

bagian akuntansis kepada bagian keuangan, berdasarkan informasi 

dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian pembuat daftar 

gaji dan upah. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan menurut Hall (2007: 331) adalah: 

a. Kartu jam kerja, job ticket, dan voucher pengeluaran kas.  

b. Jurnal yang berasal dari ringkasan distribusi tenaga kerja serta daftar 

gaji dan upah. 

c. Akun buku besar pembantu, yang berisi catatan dan berbagai akun 

biaya pegawai. 

d. Akun buku besar umum yaitu meliputi kontrol pembayaran gaji, kas, 

akun dana gaji (imprest count.) 

5. Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut 

Mulyadi (2016:318) adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penetapan karyawan baru, 

membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat, 
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golongan gaji karyawan, mutasi karyawan, dan memberhentikan 

karyawan. 

b. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern 

yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan 

tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah. 

c. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk pembuatan daftar gaji yang berisi 

penghasilan bruto 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 

guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk 

pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. 

d. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untut mencatat kewajiban yang timbul 

akibat pembayaran gaji dan upah karyawan (misalnya utang gaji dan 

upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun). 

e. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan upah serta menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai 
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tersebut dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, 

untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. 


