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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian sebelumnya oleh (Retnaningtyas, et al., 2015) melakukan 

penelitian pada Perusahaan Kacang Shanghai “Gangsar” Ngunut Tulangagung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penggajian 

dan pengupahan pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

fungsi yang terkait sistem dan penggajian dan pengupahan belum seluruhnya 

menjalankan tugas dengan baik karena terjadi perangkapan tugas yang dilakukan 

bagian penggajian yakni sebagai pencatat waktu, perhitungan gaji, dan upah, dan 

sebagai juru bayar gaji karyawan. Dokumen yang digunakan kurang lengkap, 

tidak ada dokumen bukti penerimaan upah, sehingga tidak didistribusikan dengan 

baik. Sistem otorisasi belum seluruhnya menunjukkan tanda tangan 

pertanggungjawaban seluruh fungsi yang terkait. 

Penelitian selanjutnya oleh (Herdianto, et al., 2015) melakukan penelitian 

di PG Krebet Baru Bululawang Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang ada di 

PG Krebet Baru dan menganalisis sistem akuntansi apakah sudah menunjang 

pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

ditemukan bahwa pelaksanaan sistem penggajian dan pengupahan karyawan 

kurang memadai karena terdapat perangkapan tugas oleh bagian SDM & Umum 

dalam pembuatan Bukti Kas Keluar, serta desain dokumen pada slip gaji dan upah 

sudah ouf the date. Kemudian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan di PG 
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Krebet Baru belum menunjang pengendalian intern perusahaan, hal ini disebabkan 

oleh terjadinya keterlambatan penyerahan dokumen realisasi lembur yang 

mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran gaji dan upah karyawan.  

Penelitian sebelumnya oleh (Maharani, et al., 2015), yang melakukan 

penelitian di PG Kebon Agung Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan beserta 

pelaksanaannya dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem 

penggajian dan pengupahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem 

dan prosedur penggajian dan pengupahan PG Keboon Agung Malang dalam 

memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian dan 

pengupahan masih belum efektif, hal ini ditandai dengan fungsi pencatatan waktu 

hadir untuk karyawan pelaksanaan tetap dan harian lepas pada bagian produksi yang 

belum terpisah dengan fungsi operasi. Kelemahan lainnya adalah ketidaksesuaian 

nama dengan isi pada salah satu dokumen, tidak terdapat suatu bagian sebagai staf 

audit intern, serta kurang maksimalnya penggunaan mesin facescan.  

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Saraswati, et al., 2014), yang 

melakukan penelitian pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang 

Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk menjalankan pengendalian intern perusahaan 

berdasarkan analisis sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Temuan yang 

didapat dari penelitian tersebut adalah sering terjadi kecurangan pada saat karyawan 

melakukan absen menggunakan clock card karena tidak adanya pengawasan pada 

saat proses absensi. Terjadi perangkapan fungsi pada bagian Administrasi Human 

Resource Development (HRD) mengenai pembuatan Bukti Kas Keluar dan 

pencatatan ke dalam Jurnal yang seharusnya dilakukan oleh bagian Accounting.  
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Penelitian sebelumnya oleh  (Agrianto, et al., 2014) melakukan penelitian 

di PT Duta Paper Prigen Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada 

perusahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang 

digunakan masih ada sedikit kelemahan yaitu pada security masih belum 

dimasukkan dalam struktur organisasi, dokumen yang digunakan masih kurang 

efektif sebagai alat pengawasan intern, terlihat pada beberapa formulir yang tidak 

memiliki judul, identitas formulir, dan kartu jam kerja.  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

masih terdapat kelemahan dalam penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan yaitu fungsi yang terkait sistem dan penggajian dan 

pengupahan belum seluruhnya menjalankan tugas dengan baik karena terjadi 

perangkapan tugas, dokumen yang digunakan kurang lengkap, tidak ada dokumen 

bukti penerimaan upah, sehingga tidak didistribusikan dengan baik dan sistem 

otorisasi belum seluruhnya menunjukkan tanda tangan pertanggungjawaban 

seluruh fungsi yang terkait (Retnaningtyas et al, 2015). Terdapat perangkapan 

tugas oleh bagian SDM & Umum dalam pembuatan Bukti Kas Keluar, serta 

desain dokumen pada slip gaji dan upah sudah ouf the date (Herdianto et al, 

2015). Fungsi pencatatan waktu hadir untuk karyawan pelaksanaan tetap dan 

harian lepas pada bagian produksi yang belum terpisah dengan fungsi operasi dan 

ketidaksesuaian nama dengan isi pada salah satu dokumen, tidak terdapat suatu 

bagian sebagai staf audit intern, serta kurang maksimalnya penggunaan mesin 

facescan (Maharani et al ,2015). Sering terjadi kecurangan pada saat karyawan 

melakukan absen menggunakan clock card karena tidak adanya pengawasan pada 
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saat proses absensi (Saraswati et al ,2014). Struktur organisasi yang digunakan 

masih ada sedikit kelemahan yaitu pada security masih belum dimasukkan dalam 

struktur organisasi, dokumen yang digunakan masih kurang efektif sebagai alat 

pengawasan intern, terlihat pada beberapa formulir yang tidak memiliki judul, 

identitas formulir, dan kartu jam kerja (Agrianto et al,2014). Kesimpulan yang 

didapat dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu masih sering terjadi perangkapan 

fungsi di perusahaan, otorisasi yang ada juga belum jelas serta kurang dilakukan 

pengawasan untuk kehadiran karyawan.  

 

B. Landasan Teori 

1. Sistem Informasi Akuntansi  

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen 

guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

penggajian.  

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2016:10), Sistem 

informasi akuntansi  adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu 

informasi untuk pengambilan keputusan. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan sistem informasi 

akuntansi adalah suatu komponen organisasi untuk mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi, dan 
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pengambilan keputusan bagi pihak perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan (Romney dan Steinbart, 2016:10) dan  (Mulyadi, 2016). 

2. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut (Hall, 2001) bahwa unsur yang terdapat pada sistem informasi 

akuntansi dan khususnya sistem manual ada tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 

a. Formulir atau Dokumen 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi, serta merupakan media untuk mencatat peristiwa 

yang terjadi dalam organisasi kedalam catatan.  

b. Catatan-catatan  

Ada tiga catatan yang digunakan dalam unsur sistem akuntansi, yaitu: 

1. Jurnal  

Jurnal juga sering disebut juga dengan buku harian. Jurnal 

merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya.  

2. Buku Besar (general ledger) 

Buku besar utama (primary ledger), yang menampung semua 

akun neraca dan laporan laba rugi  disebut sebagai buku besar 

umum. Adapun buku besar ini terdiri dari banyak rekening yang 

dipakai untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal.  
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3. Buku Pembantu  

Terdapat jumlah akun yang sangat besar dengan karakteristik 

yang sama. Akun tersebut dapat dikelompokkan ke buku besar 

terpisah yang disebut juga buku besar pembantu.  

c. Laporan  

Unsur sistem akuntansi yang terakhir adalah laporan. Setelah 

transaksi dicatat dan diikhtisarkan maka disiapkan laporan bagi 

pemakai, laporan yang menghasilkan informasi tersebut dikenal 

sebagai laporan keuangan.  

3. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi  

Adapun unsur-unsur pokok sistem akuntansi menurut Mulyadi 

(2016:3-4) adalah sebagia berikut : 

a. Formulir.  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinyan transaksi. Formulir sering disebut dengan itilah 

dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. 

Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir 

merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi ke dalam catatan.  

b. Jurnal. 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan  

data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah 
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formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

c. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-

akun dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam 

buku besar.  

e. Laporan  

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, 

laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban 

pokok penjualan dan sebagianya. Laporan berisi informasi yang 

merupakan keluaran (output) sistem akuntansi.  

4. Fungsi sistem informasi akuntansi (SIA) dalam siklus penggajian 

(Romney dan Steinbart, 2016:249) adalah menyediakan pengendalian 

yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan berikut ini: 
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a. Transasksi penggajian harus dicatat dalam periode akuntansi 

yang sesuai. 

b. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. 

c. Semua transasksi penggajian yang valid dan diotorisasi. 

d. Semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar.  

e. Semua transaksi penggajian yang dicatat valid. 

f. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan 

pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian / SDM 

telah terpenuhi. 

g. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. 

h. Aktivitas siklus penggajian dilakukan dengan benar.  

5. Adapun unsur - unsur yang ada pada sistem informasi akuntansi 

penggajian adalah sebagai berikut : 

1) Menurut Mulyadi (2016:310) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan adalah:  

a) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepagawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait 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 ke fungsi pembuat daftar gaji 

dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah.  
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b) Kartu Jam Hadir  

Dokumen ini digunakan untuk oleh fungsi pencatat waktu untuk 

mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. catatan jam 

hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula 

berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 

c) Kartu Jam Kerja  

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan 

tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyedia 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 jenis produk atau pesanan.. 

d) 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 sebagianya. 

e) Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen, yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah digunakan 

untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan 

produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya 

tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan 

dasar rekap daftar gaji dan upah. 
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f) Surat Pemyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam 

kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah, 

dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan 

mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan 

beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.  

g) Amplop Gaji  

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

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

upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama 

karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih 

yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. 

h) 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.  

2) Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan menurut Romney & Steinbart (2016) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kartu waktu  

Sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan 

keberangkatan pegawai untuk setiap giliran kerja. 
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b. Lembar waktu  

Sebuah tampilan layar entri data (atau dokumen kertas) yang 

digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat 

lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai 

tugas untuk klien-klien tertentu. 

c. Daftar penggajian  

Sebuah daftar data penggajian untuk setiap pegawai pada satu 

periode penggajian.  

d. Daftar potongan 

Sebuah laporan yang mencantumkan potongan-potongan 

sukarela lainnya dari setiap pegawai. 

e. Laporan pendapatan  

Sebuah laporan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, 

potongan, dan jumlah gaji bersih untuk periode terkini dan 

total year-to-date untuk setiap kategori. 

Pernyataan oleh Mulyadi di atas tentang dokumen yang terkait sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan sama dengan 

dokumen yang di jelaskan oleh (Romney & Steinbart, 2016)) yaitu 

dokumen daftar penggajian dan kartu jam hadir. 

3) Fungsi bagian gaji dan upah  

Menurut (Baridwan, 1991) menyatakan fungsi bagian gaji dan upah 

adalah sebagai berikut:  

 

 



18 
 

 

a. Menghitung gaji dan upah dengan prosedur: 

1. Mengumpulkan catatan waktu hadir dari bagian 

pencatatan waktu hadir. 

2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghitung 

pendapatan karyawan. 

3. Menambah tunjangan-tunjangan pada gaji. 

4. Mengalihkan waktu hadir dengan upah 

5. Memperhatikan potongan-potongan pada gaji seperti 

angsuran pinjaman, angsuran, dll, 

b. Membuat formulir dan laporan yang diperlukan: 

1. Jurnal gaji dan upah 

2. Cek gaji dan amplop gaji 

3. Laporan gaji karyawan  

4. Catatan gaji karyawan  

5. Formulir atau laporan yang diperlukan untuk perhitungan 

pajak dan asuransi 

c. Menyusun statistik gaji dan upah  

d. Memelihara arsip-arsip yang perlu 

4) Fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi penggajian 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi 

penggajian menurut Mulyadi (2016:317-319):  

a. Fungsi Kepegawaian  

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan 



19 
 

 

tarif gaji dan upah karyawan, memutuskan penempatan 

karyawan baru, menaikkan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan, dan pemberhentian karyawan. Dalam struktur 

organisasi, fungsi kepegawaian berada di tangan bagian 

kepegawaian, dibawah departemen personalia dan umum.  

b. Fungsi Pencatat Waktu  

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem 

pengendalian internl yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan 

waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi 

atau oleh fungsi penbual daftar gaji dan upah. Dalam struktur 

organisasi fungsi pencatatan waktu berada ditangan pencatatan 

waktu, dibawah departemen personalia umum.  

c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah  

Fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji dan 

upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadio hak dan 

berbagai potongan yang menjadi beban bagi 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. Dalam struktur organisasi, fungsi pembuat daftar 

gaji dan upah berada ditangan bagian gaji dan upah, dibawah 

departemen personalia dan umum.  



20 
 

 

d. Fungsi Akuntansi  

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang 

timbul dalam hubungan degan pembayaran gaji dan upah 

karyawan. Dalam struktur organisasi fungsi akuntansi yang 

menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada 

di tangan: bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal.  

e. Fungsi Keuangan  

Fungsi ini bertanggng jawab guna mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan upah dan menguangkan sek ke bank. 

Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop 

gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan 

kepada karyawan yang berhak. Dalam strukrur organisasi 

fungsi keuangan berada di tangan Bagian Kas. 

Pernyataan oleh Mulyadi di atas tentang fungsi yang terkait 

sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan sama dengan 

fungsi yang di jelaskan oleh (Baridwan, 1991) yaitu fungsi bagian gaji 

dan upah, fungsi pencatat waktu, dan fungsi akuntansi. 

5) Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2016:321) unsur pengendalian internal 

dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan : 

a. Organisasi  

1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari 

fungsi keuangan. 
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2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi 

operasi. 

b. Sistem Otorisasi  

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

harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan 

perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama. 

2. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 

pangkat, perubah tarif gaji, dan upah, tambahan keluarga harus 

didasarkan pasa surat keputusan Direktur Keuangan. 

3. Setiap potongan gaji da upah karyawan selain idari pajak 

penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan 

gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepagawaian.  

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

5. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen 

karyawan yang bersangkutan. 

6. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 

7. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh 

fungsi akuntansi.  

c. Prosedur Pencatatan  

1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji dan upah karyawan.  

2. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi 

ketelitiannya oleh fungsi aku ntansi.  
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d. Praktik yang sehat  

1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja 

sebelum kartu yang terkahir ini dipakai sebagai dasar distribusi 

biaya tenaga kerja langsung. 

2. Pemakaian kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 

harus diawasi oleh fungsi pencatata waktu. 

3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran 

dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum 

dilakukan pembayaran. 

4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 

catatan penghasilan karyawan.  

5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah 

6) Dokumen dan Catatan yang digunakan 

Dokumen dan catatan yang penting dalam pelaksanaan dan pencatatan 

transaksi-transaksi penggajian dan pengupahan menurut (Jusuf, 2002) 

sebagai berikut: 

a. Otorisasi personil 

Memo yang diterbitkan oleh departemen personalia tentang 

pengangkatan pegawai beserta semua perubahan status 

pegawai untuk keperluan pembuatan daftar gaji dan upah. 

b. Kartu waktu hadir  

Kartu yang digunakan oleh setiap pegawai untuk mencatat 

jam kerja yang telah dilakukan pegawai yang bersangkutan 
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setiap hari selama periode pembayaran (mingguan, dua 

mingguan, bulanan). Pencatatan ke dalam kartu ini dilakukan 

dengan mesin pencatat waktu kerja (time clock). 

c. Catatan waktu kerja 

Formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja 

seorang pegawai pada suatu pekerjaan tertentu. Jumlah jam 

kerja ini seringkali dicetak dengan mesin.  

d. Daftar gaji dan upah 

Daftar yang menunjukkan nama para pegawai, 

pendapatan kotor, potongan-potongan, dan pembayaran bersih 

untuk suatu periode. Daftar ini merupakan dasar untuk 

pembayaran kepada para pegawai dan pencatatan gaji dan upah. 

e. Rekening bank gaji dan upah  

Rekening giro yang dibuka di bank, khusus untuk 

keperluan gaji dan upah. Pada setiap periode pembayaran, 

rekening ini diisi sebesar jumlah bersih gaji dan upah yang harus 

dibayar, dan bank akan mengurangi rekening ini sebesar cek-cek 

yang diuangkan para pegawai di bank tersebut. 

f. Cek gaji/upah 

Perintah tertulis kepada bank untuk membayar 

sejumlah tertentu kepada pegawai yang menunjukkan cek 

tersebut di bank. Cek ini biasanya juga dilampiri dengan 

informasi tentang pendapatan kotor pegawai serta potongan-

potongan atas pendapatan pegawai yang bersangkutan.  
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g. Ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja 

Laporan yang menunjukkan pengklasifikasian 

rekening dari pendapatan kotor para pegawai pabrik untuk 

setiap periode pembayaran. 

7) Catatan akuntansi   

Catatan yang diperlukan dalam Sistem Informasi Akuntansi  

Penggajian menurut Mulyadi (2016:317): 

a) Jumal Umum  

Dalam pencatatan gaji, jurnal umum digunakan untuk mencatat 

distribusi biaya tenaga kerja ke dalam tiap departemen dalam 

perusahaan. pencatatan dilakuakn oleh bagian akuntansi 

berdasarkan data yang diterima dari bagian pembuat daftar gaji. 

b) Kartu Harga Pokok Produk  

Digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

digunakan untuk pesanan tertentu. Baiasanya digunakan untuk 

perusahaan manufaktur dengan skala yang cukup besar.  

c) Kartu Biaya  

Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan 

biaya tenaga kerja non produksi tiap departemen dalam 

perusahaan. 

d) Kartu Penghasilan Karyawan  

Merupakan catatan yang diterima karyawan yang berisi gaji 

pokok yang diterima beserta semua potongan maupun bonus yang 

diterima, informasi dalam kartu ini dapat digunakan sebagai dasar 

perhitungan pph karyawan.   
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8) Prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian menurut 

Mulyadi (2016:320): 

a) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir.  

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat 

waktu dengan menggunakan daflar hadir pada pintu masuk kantor 

administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat 

menggunakan daftar hadir biasa yang harus ditandatangani oleh 

karyawan setiap hadir dan pulang perusahaan atau dapat 

menggunakan kartu hadir (berupaa clock card) yang diisi secara 

otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time  

recorder machine). Pencatat waktu hadir ini diselenggarakan untuk 

menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji 

bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan 

dapat memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat 

ketidakhadiran mereka. Daftar hadir ini juga digunakan untuk 

menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan sesuai dengan 

jam kerja yang biasa atau bekerja pada jam lembur (overtime), 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan 

menerima gaji saja atau juga menerima tunjangan lembur (yang 

terakhir ini umumnya bertarif di atas tarif gaji biasa). 

b) Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang diproduksinya berdasarkan 

pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang 

bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah 
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karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan 

tersebut. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan 

selama 7 jam dalam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci 

menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan 

demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya 

tenaga kerja lansung kepada produk yang diproduksi. 

c) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

Prosedur ini fungsi pembuatan 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, 

daflar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.  

d) Prosedur Distribusi Biaya Gaji  

Prosedur distribusi biaya gaji dan biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 

manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya gaji dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk.  

e) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar  

Perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di 

fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan 

kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan 

biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi.  
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f) Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

Prosedur pembayaran gaji dapat dilakukan dalam berbagai cara, 

tergantung pada kebijakan yang ada di dalam masing-masing 

perusahaan. Umumnya prosedur pembayaran gaji dapat dilakukan 

dalam 3 cara :  

1. Pembayaran Secara Tunai  

Daftar gaji yang sudah dibuat diserahkan pada bagian 

kasir. Bagian kasir sudah harus yakin bahwa daftar gaji yang 

dibuat sudah benar dan dapat mulai menghitung gaji masing-

masing karyawan dan menaruh di amplop yang akan 

diberikan pada karyawan. Amplop yang diserahkan pada 

karyawan harus dihitung didepan kasir oleh karyawan yang 

menerima agar kalau terjadi kesalahan dapat langsung 

diketahui oleh kedua belah pihak. Setelah karyawan 

mengecek, karyawan menandatangani kartu penghasilan 

karyawan sehingga dapat diketahui bahwa gaji sudah 

diterima dengan benar oleh karyawan yang bersangkutan.  

2. Pembayaran secara cek  

Pembayaran secara cek hampir sama dengan 

pembayaran secara tunai, tetapi yang diserahkan di dalam 

amplop adalah cek bukan uang tunai. Setelah diserahkan, 

karyawan harus mengecek dan menandatangani kartu 

penghasilan karyawan.  
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3. Pembayaran secara transfer rekening  

Melalui pembayaran ini, karyawan akan menerima copy 

bukti transfer, cek gaji dan slip gaji. Hal ini akan mengurangi 

kesalahan kasir dalam menghitung jumlah uang yang akan 

dibayarkan pada karyawan. 

9) Prosedur jaringan gaji dan upah 

Menurut (Hall, 2001), ada lima prosedur yaitu:  

a. Otorisasi gaji atau upah dan rincian transaksi (jam kerja) 

dimasukkan ke proses gaji atau upah dari sumber yang berbeda, 

yaitu personalia dan produksi. 

b. Proses gaji atau upah merekonsiliasi informasi ini, menghitung 

gaji atau upah, dan mendistribusikan cek pembayaran ke 

pegawai. 

c. Akuntansi biaya menerima informasi berkaitan dengan waktu 

yang digunakan untuk setiap pekerjaan dari produksi, informasi 

ini digunakan untuk menjurnal akun persediaan dalam proses 

WIP (work in process). 

d. Departemen utang dagang menerima informasi rangkuman 

pembayaran gaji atau upah dari departemen penggajian dan 

mengotorisasinya departemen pengeluaran kas untuk 

mendepositokan cek tunggal, sejumlah total gaji atau upah , 

dalam akun bank khusus di mana gaji atau upah akan di ambil. 

e. Proses buku besar umum merekonsiliasi informasi rangkuman 

dari bagian akuntansi biaya, utang dagang, dan pengeluaran kas.  
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Pernyataan oleh Mulyadi di atas tentang prosedur penggajian dan 

pengupahan sama dengan prosedur yang dijelaskan oleh (Hall, 2001: 320) yaitu 

prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, dan 

prosedur pembayaran gaji dan upah.  

 

Flowchart Dokumen Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

 

Gambar 2.1 Flowchart Penggajian  

Sumber: Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016 

Bagian Pencatat Waktu Bagian Gaji 
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Gambar 2.2 Flowchart Penggajian  

Sumber: Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016 

 

 

Bagian Hutang 
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 Gambar 2.3 Flowchart Penggajian  

Sumber: Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016 

 

 

 

Bagian Kasir 
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Gambar 2.4 Flowchart Penggajian  

Sumber: Sistem Akuntansi, Mulyadi 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Jurnal         Bagian Kartu Biaya 
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Keterangan: 

KPK = Kartu Penghasilan Karyawan 

KHJ = Kartu Jam Hadir 

RDG = Rekap Daftar Gaji 

SPG = Surat Pernyataan Gaji 

DG = Daftar Gaji 

T = Diarsipkan Menurut Tanggal 

A = Diarsipkan Menurut Abjad 

BKK = Bukti Kas Keluar 

N = Diarsipkan Menurut Nomor Cetak 

DU = Daftar Upah 

RDU = Rekap Daftar Upah 

SPU = Surat Pernyataan Upah 

 


