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ABSTRACT  

 

Payment of salaries is an activity is performed by firm in order to maintain the 

survival of company. It involves personnel implementers who always strive continually to 

promote their business. Accounting information systems become important means to 

obtain financial information including payroll information, and also can be used as a 

tool to detect irregularities. 

The research was conducted using qualitative analytical descriptive method, which 

collects data in accordance with the facts that will be analyzed. The data and facts 

obtained were then interpreted and compared with relevant theories that have been 

described previously to reach the conclusion and the suggestion. 

 Payroll system aimed to provide corporate finance information correctly and in 

detail, so that deviations that may occur and company’s financial position are known 

with certainty. Therefore companies try to implement a computerized payroll system. The 

computer program will calculate payroll automatically for each employee data. The 

preparation of payroll accounting information system at PT. Bank DKI is in accordance 

with the provisions of the preparation guided by laws and regulations.  

Keywords : payroll accounting information system, computerized payroll system  

 

 

 

 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Nuki Ayu Nurachmaseanti  

NIM  : 200612056 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari 

penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, 

maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi 

berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

 

 

                    Penulis, 

                Materai Rp6000 

        

(Nuki Ayu Nurachmaseanti) 

 

 

 

 

 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



DAFTAR ISI  

 

JUDUL          i 

LEMBAR PENGESAHAN        ii 

LEMBAR UJIAN KOMPREHENSIF      iii 

KATA PENGANTAR        iv 

ABSTRACT          vii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI     viii 

DAFTAR ISI          ix 

DAFTAR LAMPIRAN                    xii

          

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 I.1  Latar Belakang Penelitian       1 

 I.2  Masalah Penelitian  

   I.2.1   Identifikasi Masalah                  3 

   I.2.2 Pembatasan Masalah            4 

   I.2.3 Perumusan Masalah        4 

 I.3 Tujuan Penelitian         5 

 I.4  Manfaat Penelitian        5 

 I.5 Sistematika Penulisan       6 

 

BAB II LANDASAN TEORITIS   

 II.1 Manajemen Sumber Daya Manusia     8 

   II.1.1  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia                9 

 II.2 Kompensasi                  12 

   II.2.1 Tujuan Kompensasi                13 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



 II.2.2 Asas Kompensasi        14 

 II.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi   15 

 II.2.4 Sistem, Kebijaksanaan, dan Waktu Pembayaran  

  Kompensasi        17 

 II.2.5 Komponen-komponen Kompensasi     20 

   II.3 Perhitungan besarnya upah atau gaji     20 

  II.4 Sistem Informasi Akuntansi      21 

    II.4.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi   23 

    II.5 Sistem Informasi Akuntansi mengenai Penggajian    28 

   II.5.1 Prosedur Penggajian       29 

    II.5.2 Sistem Pembayaran Gaji Manual      34 

    II.5.3 Sistem Pembayaran Gaji Berdasarkan Komputer   38 

   II.5.4 Formulir dalam Prosedur Penggajian     40 

   II.6 Kerangka Pemikiran        42 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 III.1 Objek Penelitian        44 

 III.2 Metode Pengumpulan Data       44 

 III.3 Metode Analisis Data       46 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 IV.1  Tinjauan Perusahaan  

   IV.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan       47 

   IV.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan      49 

 IV.2 Prosedur Penggajian pada PT. Bank DKI    51 

  

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



IV.3 Aspek Pengendalian Intern dalam Prosedur  

Penggajian pada PT. Bank DKI      62 

 IV.4     Evaluasi Hasil Penelitian  

   IV.4.1 Evaluasi atas Struktur Organisasi Perusahaan    64 

   IV.4.2 Evaluasi atas Sistem Informasi Penggajian     65 

   IV.4.3 Evaluasi atas Pengendalian Internal dalam 

    Aplikasi Penggajian       70 

   IV.4.4  Evaluasi atas Laporan Managerial mengenai Penggajian  74 

  IV.5 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam 

            Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian  76 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 V.1 Kesimpulan         86 

 V.2 Saran         87 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  :  Contoh Slip Gaji PT. Bank DKI 

Lampiran 2  :  Memorandum PT. Bank DKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang Penelitian   

Saat ini dalam mengelola suatu perusahaan, kita pasti akan dihadapkan 

pada rmasalah–masalah yang kompleks, baik itu menyangkut kepengurusan 

maupun pengelolaan perusahaan. Dengan timbulnya masalah-masalah yang 

kompleks tersebut maka pemilik perusahaan harus dapat mendelegasikan 

wewenangnya kepada orang lain, karena mengingat waktu maupun keahlian 

pemilik perusahaan yang terbatas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

menjalankan perusahaan dengan efisien dan efektif demi tercapainya tujuan 

perusahaan.  

Pada hakekatnya para pemilik perusahaan harus menyadari bahwa laba 

bukanlah satu – satunya tujuan yang harus dicapai. Para pemilik perusahaan juga 

harus menyadari tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban mereka. Para 

tenaga kerja sepantasnya mendapatkan imbalan yang layak atas tenaga dan 

pikiran yang telah mereka sumbangkan demi tercapainya tujuan ekonomis 

perusahaan, yaitu untuk mencapai laba. Tujuan ekonomis dan sosial harus 

merupakan satu kesatuan yang erat dan saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya.  

Mendukung kedua tujuan perusahaan tersebut, maka penting bagi 

perusahaan untuk membuat sistem informasi akuntansi dalam penggajian, agar 
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gaji yang dibayarkan sesuai dengan jasa yang diberikan. Bagi perusahaan, sistem 

informasi akuntansi penggajian ini merupakan hal yang sangat penting karena 

sering terjadi pemborosan terhadap sumber – sumber ekonomi perusahaan, antara 

lain karena adanya kecurangan dan manipulasi gaji. Meminimalkan kesalahan 

dalam pembayaran gaji dan upah, dan untuk mencapai tingkat efisiensi 

perusahaan yang optimal, maka diperlukan sistem informasi akuntansi 

penggajian yang baik.  

Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang baik, 

maka perusahaan dapat mengklasifikasikan dan mengalokasikan sumber daya 

manusia dengan tepat sehingga pemborosan sumber–sumber ekonomi perusahaan 

yang disebabkan kecurangan dan manipulasi gaji dapat dicegah. Dengan 

demikian produktivitas kerja dapat ditingkatkan sehingga mempengaruhi pula 

pendapatan perusahaan yang akhirnya dapat mencapai laba perusahaan yang 

optimal.  Menurut pengalaman penulis saat magang di PT. Bank DKI, gaji 

merupakan beban operasional yang merupakan unsur terbesar yang memerlukan 

ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan serta pembayarannya. 

Sehingga untuk mengatasi kekeliruan akibat ketidaktelitian dan tidak tepatnya 

penetapan, penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu 

diatur tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga 

mengenai ketentuan-ketentuan untuk kesejahteraan sosial para karyawannya 

harus ditetapkan kebijakan-kebijakan maupun sistem dan prosedur yang 

didukung dengan formulir-formulir atau catatan-catatan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku pada perusahaan tersebut.  
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Contoh kasus penggajian yang mengutip dari Pos Metro Balikpapan 

www.metrobalikpapan.co.id (24 Maret 2010) yang menyatakan bahwa pada PT. 

Bravo Sekuriti Indonesia di Balikpapan dengan mark up (penggelembungan) gaji 

40 nomor rekening dari 40 sekuriti. Perbuatan oknum PT BSI berinisial NS 

mampu menggandakan 40 nomor rekening milik 40 sekuriti merupakan 

perbuatan pidana yakni penggelapan dan pemalsuan. Ns diduga bersekongkol 

dengan 2 karyawati Pertamina. Perkara pidana ini, informasinya penanganannya 

dilakukan secara intern di kantor pusat BSI di Jakarta. Sebanyak 240 sekuriti 

kontrak dibawa naungan Kantor Sekuriti Pertamina Balikpapan ini, sepak terjang 

NS dalam menguras gaji 40 sekuriti diduga ada terlibat orang dalam, baik dari 

pihak BSI sendiri, Pertamina dan dapat pula bank tempat dia membuka rekening. 

Pasalnya, tanpa sepengetahuan 40 karyawan yang gajinya di markup ini, NS 

membuka rekening baru secara kolektif. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem dan 

prosedur dalam penggajian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

menjalankan operasional perusahaan, sehingga penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Atas Sistem Informasi Akuntansi Mengenai 

Aplikasi Penggajian pada PT. Bank DKI”. 

 

1.2 Masalah Penelitian   

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Aktivitas operasi perusahaan sangat bergantung pada sumber daya 

manusia yang bekerja di perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dan 
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semakin berkembang, maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dengan 

tingkat prestasi berbeda sesuai dengan prestasi yang disumbangkan pada 

perusahaan. Karena aktivitas gaji bersifat berulang-ulang dan rutin, maka 

diperlukan adanya suatu sistem informasi akuntansi penggajian agar dalam 

pelaksanaannya dapat terkoordinir dengan baik. Dengan adanya suatu sistem 

informasi akuntansi penggajian yang baik dalam perusahaan, maka diharapkan 

akan diperoleh suatu informasi akuntansi yang pasti mengenai gaji sehingga 

perusahaan dapat mengalokasikan biaya gaji seefisien mungkin dan sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian–uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

merasa perlu membatasi ruang lingkup pembahasan. Dalam hal ini penulis hanya 

akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi mengenai penggajian yang 

hanya membahas gaji dan bonus pada PT. Bank DKI di Bagian-Bagian Sumber 

Daya Manusia, Penggajian dan Akuntansi.  

1.2.3 Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana sistem informasi akuntansi dan prosedur penggajian yang 

dilakukan oleh perusahaan? 

b. Bagaimana tata kelola kegiatan penggajian perusahaan? 
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c. Apakah keunggulan dan kelemahan sistem informasi akuntansi 

penggajian PT. Bank DKI ? 

 1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

a. Mengetahui sistem informasi akuntansi dan prosedur penggajian yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

b. Mengetahui tata kelola kegiatan penggajian perusahaan.  

c. Mengetahui keunggulan dan kelemahan Sistem Informasi Akuntansi 

Bank DKI, mengidentifikasikan masalah yang mungkin terjadi serta 

mencari alternatif perbaikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kegiatan perusahaan. 

  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak – pihak 

yang terkait dan juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :    

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penggajian. 

2. Bagi regulator 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi regulator 

yaitu Bank Indonesia yang sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dan 

pemerintah daerah yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) . 
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3. Bagi penulis  

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi 

akuntansi mengenai penggajian, memberikan gambaran langsung 

penerapan teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah dengan praktek 

yang dilakukan di dunia usaha.  

4. Bagi pembaca 

Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan masalah ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :  

  Bab I  : Pendahuluan  

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan 

penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika 

pembahasan.  

  Bab II : Landasan Teori  

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan 

 hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

 sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi 

 penelitian ini serta kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

Bab III: Metode Penelitian  

 Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam 

 penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. 
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Bab IV : Analisa dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan 

perusahaan, struktur organisasi dan uraian organisasi serta sistem dan 

prosedur penggajian pada PT. Bank DKI. Menjelaskan mengenai 

evaluasi–evaluasi tentang struktur organisasi, sistem dan prosedur 

penggajian dan pengupahan. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran  

Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran 

bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

II.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah salah satu bidang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur 

MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan 

demikian fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia saja. 

Beberapa pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia yang 

dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : 

 Menurut Edwin B. Flippo yang dikutip dari Mulia Nasution: “manajemen 

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian atas tenaga kerja, pengembangan, integrasi, dan pemeliharaan, 

dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai 

sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat”. (Nasution, 1994,5) 

 Menurut Gary Dessler “Human Resource Management is the process of 

acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of 

attending to their labor relations, health, and safety, and fairness concerns”. 

(Gary Dessler, 2008,2) 

 Dan menurut Drs. Malayu Hasibuan, “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

(Hasibuan,2005:10) 
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II.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Edwin B. Flippo dalam buku “Manajemen Personalia” (Mulia Nasution,1994:6) 

menggolongkan fungsi manajemen personalia menjadi 2 aspek, yaitu fungsi manajerial 

dan fungsi operasional. fungsi-fungsi manajemen personalia tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

A. Fungsi-fungsi manajemen (Management function) 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama mendahului fungsi 

manajemen lainnya. Perusahaan setelah menetapkan tujuanya kemudian akan 

membuat suatu perencanaan yang menyangkut kegiatan-kegiatan perusahaan 

yag akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi seorang manajer 

personalia, perencanaan berarti penentuan program tenaga kerja yang akan 

membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Biasanya 

perencanaan ini juga menyangkut kegiatan-kegiatan personalia termasuk juga 

cara-cara pelaksanaan yang akan ditempuh perusahaan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Apabila rencana telah ditetapkan maka pengorganisasian harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Seorang manajer personalia 

mempunyai tugas untuk menyusun suatu pengorganisasian dengan membuat 

struktur hubungan antara pekerjaan, kepegawaian, dan faktor-faktor fisik 

lainnya.  
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3. Pengarahan (Directing) 

Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilaksanakan maka tugas 

selanjutnya adalah mengarahkan karyawan-karyawan agar mereka dapat 

memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat bekerja 

lebih efektif dan lebih termotivasi karena mendapat pengarahan yang jelas. 

4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan 

kegiatan agar sesuai dengan rencana mengenai tenaga kerja yang sebelumnya 

telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. 

B. Fungsi-fungsi operasional (Operational function) 

1. Pengadaan (Procurement) 

Fungsi operasional yang pertama dari manajemen sumber daya manusia yang 

menggambarkan usaha perusahaan dalam memperoleh jenis, jumlah, tenaga 

kerja, yang tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi 

ini meliputi penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dari 

perekrutannya, seleksi, dan penempatannya. 

2. Pengembangan (Development) 

Tenaga kerja yang sudah diperoleh harus dikembangkan lebih lanjut misalnya 

melalui usaha pelatihan kepada karyawan mengenai suatu keahlian atau 

keterampilan baru, sehingga diharapkan pegawai tersebut dapat mengimbangi 

dan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan.  
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3. Kompensasi (Compensation) 

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang layak dan memadai kepada 

tenaga kerja sesuai dengan sumbangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Integrasi (Integration) 

Integrasi ini menyangkut penyesuaian/menyelaraskan kepentingan-

kepentingan peroranan dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat. 

Proses integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi atau menggagalkan tugas manajemen.  

5. Pemeliharaan (Maintenance) 

Dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif, 

yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tugasnya 

sebaik-baiknya. Aktivitas ini dilakukan melalui komunikasi dan perhatian 

terhadap kondisi fisik, kesehatan, dan keamanan kerja. 

6. Pemutusan hubungan kerja (Separation) 

Jika tahap pertama manajemen sumber daya manusia dimulai dengan 

mendapatkan karyawan maka tahap terakhir dalam proses ini adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengembalikan tenaga kerja yang sudah tidak 

dikaryakan lagi ke masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program pemutusan kerja sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan dan menjamin bahwa tenaga kerja yang dikembalikan itu berada 

dalam keadaan sebaik mungkin.  
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II.2 Pengertian kompensasi 

 Kompensasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia, 

berupa balas jasa terhadap kinerja yang telah diberikan karyawan. Kompensasi 

digunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Besarnya kompensasi 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati 

oleh karyawan. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar berarti jabatannya 

semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmati 

semakin banyak pula, dengan demikian kepuasan kerja juga semakin baik. Disinilah 

letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan 

pikiran). 

 Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja 

yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari 

kompensasi yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan laba dan 

kontinuitas perusahaan terjamin. 

 Berikut ini beberapa pengertian mengenai kompensasi menurut para ahli: 

 Menurut William B. Wether dan Keith Davis dalam buku “manajemen sumber 

daya manusia” Drs. Malayu S.P. Hasibuan, “Compensation is what employee 

receive in exchange of their work. Whether hourly wages or periodic salaries, 

the personnel department usually designs and administers employee 

compensation”. (Hasibuan, 2005:119) 

 Menurut Prof. Dr. Prayudi Atmosudiro dalam buku “manajemen personalia” 

(Mulia Nasution, 1994:160), “Penghargaan kepada pegawai secara adil dan 
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layak untuk prestasi kerja dan atas jasa yang telah dikeluarkan terhadap tujuan 

organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.” (Nasution, 1994:160) 

 Menurut Gary Dessler, “compensation refers to all forms pay going to 

employees and arising from their employement”. (Gary Dessler,2008:390) 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan, “Kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.” 

(Hasibuan, 2005, hal 118, ed.Revisi)  

II.2.1 Tujuan Kompensasi 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005, hal.121, ed.Revisi) tujuan dari 

kompensasi adalah sebagai berukut : 

1. Ikatan kerjasama 

Dengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerja sama formal 

antara majikan dengan karyawan, sehingga karyawan harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib 

membayar kompensasi itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, 

status sosial dan egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya itu. 
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3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan itu akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi 

yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover 

relatif kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 
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II.2.2 Asas kompensasi 

 Program kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan 

memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Prinsip adil dan layak 

harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan 

merangsang gairah dan kepuasan kerja. 

 Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung 

jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi.  

Adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama 

besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, Perlakuan, dan pemberian 

hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta 

suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas 

karyawan akan lebih baik.  

 Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada 

tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan 

besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimum pemerintah dan 

eksternal konsistensi yang berlaku. 

 Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan 

kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting 

supaya semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan 

serikat buruh dikurangi, dan lain-lain. 
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II.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

 Pemberian serta keputusan perusahaan untuk tingkat kompensasi balas jasa bagi 

karyawan, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan pemberian 

kompensasi balas jasa ini harus didasarkan kepada alasan yang logis, sehingga akan 

dapat menciptakan kepuasan bagi karyawan. Konsep pemberian kompensasi yang layak 

serta adil bagi karyawan perusahaan, akan dapat menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan serta dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan. 

Pertimbangan pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor atau kondisi yang ada pada perusahaan dan faktor dari luar 

perusahaan. 

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan. 

1) Berat ringannya suatu pekerjaan, untuk pekerjaan yang mengandung resiko 

tinggi pemberian kompensasi akan lebih tinggi daripada pekerjaan yang tidak 

mengandung resiko tinggi. 

2) Kemampuan kerja dari karyawan tersebut, kemampuan seseorang harus 

dihargai perusahaan dengan memberikan kompensasi yang memadai dengan 

kemampuan karyawan. 

3) Jabatan atau pangkat, memang salah satu pertimbangan bahwa makin tinggi 

jabatan seseorang dalam perusahaan akan semakin besar kompensasi balas 

jasa yang diterima. 

4) Pendidikan, dalam pemberian kompensasi balas jasa tentu masalah pendidikan 

menjadi pertimbangan. Pemberian kompensasi disesuaikan dengan pendidikan 

karyawan. 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



5) Lama bekerja, semakin lama karyawan bekerja pada satu perusahaan tentu 

mangharapkan kompensasi balas jasa yang semakin besar. 

6) Kemampuan perusahaan, Pemberian kompensasi karyawan juga disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan perusahaan. 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar perusahaan 

1) Peraturan pemerintah, ketentuan mengenai upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya 

kompensasi yang diberikan. 

2) Biaya hidup, kompensasi harus disesuaikan dengan kebutuhan biaya hidup 

sehari-hari. Bila kebutuhan pokok meningkat maka kompensasi yang 

diberikan juga harus ditingkatkan. 

3) Tawar menawar serikat pekerja, penentuan besarnya kompensasi harus 

disesuaikan dengan posisi tawar menawar antara perusahaan dengan serikat 

pekerja yang ada di perusahaan. 

4) Letak geografis, besar kecilnya kompensasi juga mempertimbangkan letak 

geografis perusahaan tersebut. Karyawan perusahaan di daerah tentu berbeda 

besar kompensasinya dengan karyawan di kantor pusat (kota besar). 

5) Pasar tenaga kerja, penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar 

mempengaruhi besar kecilnya kompensasi yang diberikan 
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II.2.4 Sistem, kebijaksanaan, dan waktu pembayaran kompensasi 

1.  Sistem Kompensasi 

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2005, hal.123, ed.Revisi) adalah sebagai berikut : 

a. Sistem waktu 

 Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Sistem waktu itu administrasi 

pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

maupun pekerjaan harian. 

 Sistem waktu ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per 

unitnya melainkan didasarkan kepada lamanya bekerja. Kebaikan sistem 

waktu adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang 

akan dibayarkan tetap, sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas 

pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. 

b. Sistem hasil 

 Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit 

yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam 

sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada 

banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu 

mengerjakanya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

(sistem waktu). 

 Kebaikan sistem hasil adalah memberikan kesempatan kepada karyawan 

yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh 
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balas jasa yang lebih besar. Kelemahannya adalah kualitas barang yang 

dihasilkan kuran baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, 

sehingga cenderung kurang manusiawi. 

c. Sistem borongan 

 Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem 

borongan ini pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas 

kecermatan dan kalkulasi mereka. 

2.  Kebijaksanaan kompensasi 

 Kebijakan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu pembayaran 

dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja 

yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya 

kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, 

spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal serta berpedoman keadilan 

dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan akan terbina 

kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. 

3. Waktu pembayaran kompensasi 

 Artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi 

penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin 

besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Tetapi jika pembayaran 

kompensasi tidak tepat pada waktunya, maka disiplin, moral, gairah kerja karyawan akan 

menurun, bahkan turnover pegawai akan semakin besar. Kebijakan waktu pembayaran 
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kompensasi ini hendaknya berpedoman daripada menunda lebih baik mempercepat dan 

menetapkan waktu yang paling tepat. 

II.2.5 Komponen-komponen kompensasi 

 Menurut Henry Simamora, kompensasi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu 

kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. Kompensasi yang bersifat finansial 

dapat dibagi lagi menjadi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung 

merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan 

langsung dengan pekerjaan. Sementara itu, kompensasi tidak langsung merupakan 

kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara 

langsung dengan pekerjaannya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar :  

       Gambar 2.2.5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2004, hal.443, ed.3 
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II.3 Perhitungan besarnya upah atau gaji  

  Upah dan/atau gaji karyawan adalah suatu bentuk pemberian kompensasi yang 

bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk – bentuk kompensasi yang ada 

bagi karyawan. Sebab, upah dan/atau gaji tersebut bagi setiap karyawan yang 

menerimanya merupakan faktor atau berfungsi sebagai jaminan kelangsungan bagi 

kehidupannya. Sementara itu, bagi perusahaan, upah dan gaji yang teratur dan layak 

diberikan kepada para karyawan, berfungsi pula sebagai jaminan kelangsungan produksi 

perusahaan. 

 

II.4 Sistem Informasi Akuntansi   

 Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan akan memiliki suatu sistem 

pengelolaan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak luar maupun dalam 

perusahaan, disusunlah suatu sistem akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang 

berguna.  

 Organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk mempertahankan 

kemampuannya berkompetisi. Informasi pada dasarnya adalah sumber daya. 

produktivitas, sebagai suatu hal yang penting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan 

melalui sistem informasi yang lebih baik.  

 Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data – data 

akuntansi (yang biasanya disebut transaksi) menjadi informasi akuntansi (yang biasanya 

disebut dengan laporan keuangan). 

 Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan arti umum dari sistem itu sendiri adalah 

merupakan kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.  
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 Berikut ini akan disajikan berbagai definisi mengenai sistem informasi akuntansi, 

sebagai berikut :  

Menurut James A Hall (2007), sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai : 

Sistem informasi akuntansi adalah subsistem-subsistem SIA memproses transaksi 

keuangan dan non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan. 

   

 Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003), sistem informasi 

akuntansi didefinisikan : 

Kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada 

beragam pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan 

perubahan ini secara manual atau terkomputerisasi. 

 

  Menurut Joseph W.Wilkinson (2000), sistem informasi akuntansi didefinisikan 

sebagai : 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi informal yang mencakup 

semua karakteristik, tujuan tahapan, tugas, pemakai dan sumber daya yang 

bersifat menyeluruh, yaitu menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang 

terlibat dalam perusahaan. 

 

Menurut Barry E.Cushing (1997) yang diterjemahkan oleh Jogiyanto, sistem 

informasi akuntansi didefinisikan sebagai :  

Sistem informasi akuntansi adalah sebagai kumpulan dari manusia dan sumber-

sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk 
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menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang didapat dari 

pengumpulan  dan pengolahan data transaksi. 

 

Kemudian di bawah ini juga dikemukakan definisi sistem informasi akuntansi 

Stephen A.Moscove dan Mark G.Simkin (2002) yang diterjemahkan oleh Jogiyanto :  

Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi bisnis 

yang  dihubungkan dengan tipe suatu informasi dan pengolahan informasi yang 

termasuk di dalam bagian akuntansi. 

 

II.4.1 Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi  

 Sistem Informasi Akuntansi dirancang untuk tujuan tertentu yang mempunyai 

hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Apabila tujuan-tujuan tersebut 

dipertimbangkan secara menyeluruh dan berimbang maka Sistem Informasi Akuntansi 

tersebut akan menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Tujuan-tujuan 

tersebut adalah: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.  

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasinya.  

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk 

memperoleh tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal. 
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Pada waktu menyusun sistem informasi akuntansi suatu perusahaan, keempat 

tujuan tersebut harus dipertimbangkan baik – baik karena mempunyai hubungan yang 

sangat erat antara satu dengan yang lain. Jadi dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan 

tersebut di atas, maka dapat dipastikan akan tersusunnya suatu sistem akuntansi yang 

efektif dan efisien. Keempat tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut menurut 

George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003) : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan perusahaan.  

Kebutuhan penyusunan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan 

atau perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah 

dijalankan selama ini. Perusahaan baru biasanya memerlukan penyusunan sistem 

akuntansi lengkap, sejak dari sistem penjualan, pembelian, penggajian, produksi 

dan biaya, kas, akuntansi persediaan. Sementara itu, perusahaan yang membuka 

usaha baru yang selama ini belum dijalankan biasanya memerlukan sistem 

penyusunan sistem akuntansi yang tidak selengkap yang diperlukan oleh 

perusahaan baru.  

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik dalam hal mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasi 

yang terdapat dalam laporan. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan 

laporan dengan mutu informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

manajemen. 

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern. 

Akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban kekayaan suatu organisasi. 

penyusunan sistem akuntansi seringkali ditunjukkan untuk memperbaiki 
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perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggungjawaban 

terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat pula ditujukan untuk 

memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem 

tersebut dapat dipercaya. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Penyusunan sistem akuntansi seringkali bertujuan untuk penghematan biaya. 

Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya diperlukan 

pengorbanan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu dalam menghasilkan 

informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dari 

pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi 

keuangan diperhitungkan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh, sistem yang sudah ada perlu dirancang ulang untuk mengurangi 

pengorbanan bagi penyediaan informasi tersebut.  

Menurut James A Hall (2007), Sistem informasi dalam dunia bisnis dan 

pemerintahan mempunyai tiga peranan, yaitu :  

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber 

daya perusahaan secara benar. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.  

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan 

untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari 

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu 

mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. 
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Agar tujuan-tujuan Sistem Informasi Akuntansi dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, penyusunannya harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut :   

1. Untuk memperbaiki sistem informasi yang disajikan, baik kualitas maupun 

susunan informasinya, ada tiga hal yang harus diperhatikan :  

 Informasi harus dilaporkan tepat waktu. 

 Kualitas atau mutu harus ditingkatkan sehingga informasi dapat dipercaya. 

 Harus diusahakan susunan informasi yang baik. 

2. Untuk memperbaiki dan meningkatkan accounting control serta internal check. 

Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pimpinan 

secara lengkap dalam usaha untuk mengamankan harta perusahaan.  

3. Untuk melaksanakan pencatatan transaksi – transaksi perusahaan, secara efisien. 

Dalam praktek sehari-hari mengenai catat-mencatat data akuntansi, sering data 

yang sama dicatat berulang-ulang ini berarti kurang efisien. Oleh karena itu perlu 

diciptakan suatu formulir yang berisi catatan-catatan yang diperlukan sehingga 

pekerjaan yang semula dilakukan oleh beberapa orang dapat dilakukan oleh satu 

orang saja. Hal ini berarti suatu penghematan biaya.  

 

Kemudian dapat dijelaskan mengenai tugas-tugas yang diemban oleh sistem 

informasi, menurut James A Hall (2007) : 

1. Pengumpulan data  

Langkah-langkah pengumpulan data terdiri dari beberapa langkah, yaitu 

penangkapan data, pengukuran data, pengabsahan (validasi) dan pencatatan data 

ke dalam formulir-formulir sebagai dokumen sumber. 

2. Pemrosesan data 
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Sebelum menjadi informasi yang berguna, data yang telah dikumpulkan harus 

diproses terlebih dahulu. Langkah-langkah pemrosesan data terdiri dari validasi, 

klasifikasi, penyortiran, perhitungan dan pembandingan. 

3. Manajemen Database 

Database organisasi merupakan tempat penyimpanan fisik data keuangan dan non-

keuangan. Tanpa memperhatikan bentuk fisik database, dapat menampilkan isinya 

dalam hierarki yang logis. Tingkat-tingkat dalam hierarki data yaitu atribut, 

record dan file. Tugas manajemen database memiliki tugas mendasar, yaitu 

penyimpanan, perbaikan (retrieval), dan penghapusan. 

4. Penghasil Informasi 

Penghasil informasi merupakan proses mengumpulkan, mengatur, memformat, 

dan menyajikan informasi untuk para pemakai. Informasi dapat berupa dokumen 

operasional seperti pesanan penjualan, suatu laporan yang terstruktur, atau pesan 

di layar komputer. Tanpa memperhatikan bentuk fisiknya, informasi yang berguna 

memiliki karakterisitik berikut ini : 

 Relevan, yaitu sebuah laporan atau dokumen harus melayani suatu tujuan. 

  Tepat waktu, yaitu umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam  

menentukan kegunaannya. 

  Akurat, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material. 

  Lengkap, yaitu tidak boleh ada bagian informasi yang esensial bagi 

pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. 

  Rangkuman, yaitu informasi harus diagregasi agar sesuai dengan kebutuhan 

pemakai. 

5. Umpan Balik 
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Umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirimkan kembali ke sistem 

sebagai suatu sumber data. Umpan balik merupakan tugas terakhir, yaitu 

penyampaian informasi kepada pemakai dan tahap selanjutnya :  

1) Pelaporan meliputi penyiapan laporan dari data yang telah diproses, yang telah 

disimpan atau dari keduanya.  

2) Penyampaian terdiri dari : 

 Penyajian laporan sedemikian rupa agar bisa dimengerti dan lebih berguna 

bagi pemakai  

 Penyampaian laporan secara fisik kepada pemakai 

 

    Pengolahan komputer pada perusahaan mempunyai manfaat yang besar dan 

biasanya menggunakan aplikasi komputer yang disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. Manfaat tersebut adalah:  

a. Memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi yang masuk, hal ini karena 

proses pengecekan data dalam komputer telah benar.  

b. Dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi, karena pekerjaan dilakukan oleh 

beberapa orang dapat dikerjakan hanya dengan satu orang sebagai operator. 

c. Menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan, karena 

komputer selalu menjalankan perintah sesuai program yang dibuat.  

 

II.5  Sistem Informasi Akuntansi mengenai Penggajian 

 Seringkali perusahaan kecil menganggap bahwa sistem penggajian dengan teknik 

yang modern hanya cocok untuk organisasi besar saja. Padahal teknik tersebut tidak 

sukar untuk dimengerti dan relevan bagi setiap tingkatan organisasi serta berguna dalam 

merancang renumerasi yang teratur bagi karyawan. Renumerasi tersebut adalah semua 
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yang diterima karyawan dari perusahaan termasuk gaji pokok, bonus dan tunjangan 

lainnya yang dapat memotivasi para pegawainya. 

 Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem penggajian adalah jaringan 

prosedur pencatat waktu, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi gaji, 

prosedur pembuatan kas keluar serta pembayaran gaji. Semua prosedur dalam sistem ini 

saling berkaitan dan tidak dipisahkan satu sama lainnya.  

 Transaksi penggajian pada bagian personalia dimulai dari pengangkatan pegawai 

sampai dengan pembayaran pegawai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan atau jasa 

yang telah mereka berikan. 

 Tujuan dari administrasi penggajian di dalam suatu perusahaan adalah untuk 

mendapatkan karyawan yang baik dan mendorong karyawan untuk bekerja dengan 

sebaik-baiknya.  

Adapun definisi dari gaji (salary) menurut Collins Dictionary of Economics :  

A form of pay made to employees of an organization. A salary is similar to a 

wage payment in that it is paid for the use of labor as a factor of production. In 

economics terms, a salary payment differs from a wage payment in two ways :  

 It is not strictly related to the actual number of hours worked by 

employee, whereas wage earners are usually paid on hourly basis.  

 Salaries are usually paid monthly, whereas wages are paid weekly. 

II.5.1 Prosedur Penggajian 

 Menurut James A Hall (2007), yang dimaksud dengan prosedur penggajian 

adalah urutan kegiatan tulis menulis seperti mencatat, menghitung, membandingkan, dan 

memberi, yang melibatkan beberapa orang dalam departemen yang berhubungan dengan 

penggajian yang dibuat untuk menjamin pemakaian secara seragam semua kegiatan 

penggajian yang terjadi secara berulang-ulang. Titik kunci dari proses penggajian adalah: 
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1. Otorisasi gaji dan rincian transaksi (jam kerja) dimasukkan ke proses gaji dari 

dua sumber yang berbeda : personalia dan produksi 

2. Proses gaji merekonsiliasi informasi ini, menghitung gaji, dan mendistribusikan 

cek pembayaran ke pegawai. 

3. Akuntansi biaya menerima informasi berkaitan dengan waktu yang digunakan 

untuk setiap pekerjaan dari produksi. Informasi ini digunakan untuk menjurnal 

akun persediaan dalam proses. 

4. Departemen utang dagang menerima informasi rangkuman pembayaran gaji dari 

departemen penggajian dan mengotorisasi departemen pengeluaran kas untuk 

mendepositokan cek tunggal, sejumlah total gaji, dalam akun bank khusus di 

mana gaji akan diambil. 

5. Proses buku besar umum merekonsiliasi informasi rangkuman dari bagian 

akuntansi biaya, utang dagang, dan pengeluaran kas. Akun kontrol diperbarui 

untuk merefleksikan transaksi ini. 

 

Dalam prosedur penggajian pada umumnya melibatkan lima fungsi yang saling 

berkaitan satu sama lain. Fungsi-fungsi tersebut : 

 Fungsi kepegawaian  

Fungsi ini memiliki tugas untuk merekrut karyawan, menyeleksi 

karyawan baru, mengadakan program latihan bagi karyawan baru, 

membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan 

golongan, mutasi dan pemberhentian karyawan. 

 Fungsi pencatat waktu  

Fungsi pencatat waktu menyelenggarakan catatan waktu hadir semua 

karyawan. Fungsi ini terpisah dari fungsi operasi dan pembuat daftar gaji, 
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hal ini bertujuan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh 

pegawai. Dalam struktur organisasi, fungsi pencatat waktu biasanya 

berada di tangan pihak pencatat waktu, di bawah departemen personalia 

umum. 

Umumnya ada dua jenis pencatatan waktu : 

a. Pencatat waktu kehadiran  

Berguna untuk mengetahui jumlah jam kerja karyawan selama 

periode pembayaran dan mengetahui catatan tingkat pembayaran 

untuk pekerjaan yang benar-benar dikerjakan. 

b. Pencatat waktu kerja 

Berguna untuk mengetahui pekerjaan apa yang dikerjakan 

pegawai dan berapa lama waktu untuk menyelesaikannya saat 

pegawai akan memulai pekerjaan, dia melapor ke pencatat waktu.  

 

  Dengan adanya kedua pencatatan waktu tersebut, maka diharapkan :  

a. Internal control yang dimiliki oleh perusahaan akan makin baik, 

dengan adanya pencatatan waktu kehadiran dan waktu kerja 

b. Memperoleh data yang diperlukan dalam pemberian insentif dan 

akuntansi biaya (distribusi gaji) 

 Fungsi pembuat daftar gaji 

Fungsi ini adalah untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto 

yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban bagi setiap 

karyawan. Daftar gaji yang telah dibuat oleh bagian ini akan diteruskan ke 

bagian akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar sebagai dasar 

pembayaran gaji para karyawan. 
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 Fungsi akuntansi  

Berfungsi untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya 

dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi ini berada di pihak 

bagian utang, bagian kartu biaya dan bagian jurnal. 

a. Bagian utang 

Bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji seperti 

tercantum dalam daftar gaji. Bagian ini menerbitkan bukti kas 

keluar yang memberi otorisasi pada funsgi pembayaran gaji untuk 

membayar gaji karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji. 

b. Bagian kartu biaya  

Bertanggung jawab mencatat distribusi biaya dan kartu biaya 

berdasarkan rekapitulasi daftar gaji. 

c. Bagian jurnal  

Memegang fungsi pencatatan jurnal, yang bertanggung jawab 

untuk mencatat gaji dan jurnal umum. 

 Fungsi keuangan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek dalam pembayaran gaji 

dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai dimasukkan ke dalam 

amplop gaji masing-masing karyawan dan dibagikan ke karyawan yang 

berhak. Dalam struktur organisasi, fungsi keuangan berada di tangan 

bagian yang diberi wewenang.  

 

Seperti yang telah dikemukakan pada awal penulisan, suatu sistem akuntansi 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan satu 

sama lain, demikian pula dengan suatu sistem penggajian. Di bawah ini akan diuraikan 
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mengenai prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian :  

a. Prosedur pencatat waktu hadir  

Prosedur ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dan bertujuan untuk 

mencatat waktu kehadiran para karyawan. Pencatatan waktu ini dapat 

dilakukan dengan cara pengisian daftar hadir oleh karyawan pada saat 

kedatangan dan kepulangannya, ataupun dengan memakai time recorder 

machine. Dengan adanya pencatatan waktu hadir ini dapat ditentukan jumlah 

gaji yang sebenarnya diterima karyawan setelah mempertimbangkan 

ketidakhadiran karyawan dan lembur yang dilakukan oleh karyawan 

(overtime).  

b. Prosedur pembuatan daftar gaji  

Diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi pembuatan daftar 

gaji membuat daftar gaji karyawan berdasarkan surat-surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, 

daftar gaji bulanan, daftar hadir dan informasi mengenai potongan pajak 

penghasilan pasal 21.  

c. Prosedur distribusi biaya gaji  

Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen 

yang menikmati tenaga kerja. Distribusi ini dimaksudkan untuk pengendalian 

biaya.  

d. Prosedur pembuktian bukti kas keluar  

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi 

akuntansi akan mengeluarkan perintah pengeluaran kas, sedangkan pada 

fungsi keuangan untuk  menulis cek dalam pembayaran gaji. 
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e. Prosedur pembayaran gaji  

Bila jumlah karyawan sangat banyak, maka pembayaran gaji bisa dilakukan 

oleh juru bayar. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan cara membagikan 

cek gaji kepada karyawan yang berhak, dan karyawan tersebut 

menandatangani tanda terima. 

II.5.2 Sistem Pembayaran Gaji Manual 

 Menurut James A Hall (2007), tugas-tugas kunci dalam konteks sistem manual 

prosedur penggajian yaitu: 

1. Personalia  

Departemen personalia menyiapkan dan menyerahkan ke departemen 

pembayaran gaji berbagai formulir kegiatan personel. Dokumen-dokumen 

tersebut mengidentifikasi para pegawai yang diotorisasi untuk menerima cek 

pembayaran dan digunakan untuk  mencerminkan perubahan dalam tarif 

pembayaran per jam, pengurangan gaji, dan klasifikasi pekerjaan. 

2. Produksi  

Pegawai produksi menyiapkan dua jenis catatan waktu : kartu pekerjaan dan 

kartu waktu. Kartu pekerjaan berisi total jumlah waktu yang dihabiskan oleh 

setiap pekerja di setiap pekerjaan produksi. Dokumen-dokumen ini dikirim ke 

bagian akuntansi biaya, di mana dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk 

mengalokasikan beban tenaga kerja langsung ke akun WIP. Kartu waktu 

berisi total waktu pekerja di tempat kerja. Kartu ini dikirim ke bagian 

pembayaran gaji untuk perhitungan jumlah cek pembayaran. 

3. Akuntansi Biaya  

Departemen akuntansi biaya menggunakan kartu pekerjaan untuk 

mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP sebagai tenaga kerja 
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langsung atau overhead. Pembebanan ini dirangkumkan dalam rangkuman 

distribusi tenaga kerja dan diteruskan ke departemen buku besar umum. 

4. Pembayaran Gaji 

Departemen pembayaran gaji menerima tarif pembayaran dan data 

pemotongan gaji dari departemen personalia dan data jam kerja dari 

departemen produksi. Petugas administrasi dari departemen ini melakukan 

pekerjaan-pekerjaan berikut : 

 Menyiapkan daftar gaji yang menunjukkan pembayaran kotor, 

pengurangan, pembayaran lembur, dan pembayaran bersih. 

 Memasukkan informasi di atas ke catatan pembayaran gaji pegawai. 

 Menyiapkan cek pembayaran 

 Mengirimkan cek pembayaran ke bagian pengeluaran kas dan satu 

salinan daftar gaji ke bagian utang dagang. 

 Menyiapkan kartu waktu, formulir kegiatan personel, dan salinan daftar 

gaji. 

5. Departemen Utang Dagang  

Petugas administrasi utang dagang memeriksa register gaji untuk 

kebenarannya dan menyiapkan dua salinan voucher pengeluaran kas sejumlah 

gaji. Satu salinan, bersama dengan daftar gaji, dikirim ke pengeluaran kas. 

Salinan lainnya dikirim ke departemen buku besar umum. 

6. Pengeluaran Kas 

Manajer bagian pengeluaran kas menerima cek-cek pembayaran gaji dan 

kemudian menandatanganinya, lalu mengirim cek-cek pembayaran gaji 

tersebut ke pusat pembayaran untuk didistribusikan ke para pegawai.  
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7. Buku Besar Umum  

Departemen buku besar umum menerima rangkuman distribusi tenaga kerja 

dari bagian akuntansi biaya dan voucher pengeluaran kas dari utang dagang. 

Voucher pengeluaran kas menunjukkan total jumlah gaji terutang dan 

rinciannya ke dalam kas, utang pajak, dan pengeluaran lainnya.  

 

Dalam sistem pembayaran gaji secara manual terdapat kontrol pembayaran gaji 

yaitu :  

1. Otorisasi Transaksi  

Formulir kergiatan personel merupakan kontrol otorisasi yang penting dalam 

sistem pembayaran gaji. Dokumen ini penting untuk menghindari fraud 

pembayaran gaji dengan mengidentifikasi pegawai yang diotorisasi. 

2. Pembagian Tugas  

Fungsi timekeeping harus dipisahkan dari fungsi personalia. Departemen 

personalia memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian pembayaran 

gaji untuk pegawai yang dibayar per jam. Kisaran tarifnya dapat didasarkan 

pengalaman, klasifikasi pekerjaan, senioritas dan mutu. 

3. Supervisi 

Wilayah lain yang berisiko adalah timekeeping. Kadang-kadang pegawai 

“clock in” untuk pegawai lain yang telat atau absen. Supervisor harus 

mengamati proses clocking ini dan merekonsiliasikan kartu waktu dengan 

kehadiran aktual.  

4. Catatan Akuntansi  

Jejak audit untuk pembayaran gaji meliputi dokumen-dokumen berikut : 

 Time card, job ticket, dan voucher pengeluaran kas. 
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 Informasi jurnal, yang datang dari rangkuman distribusi tenaga kerja 

dan daftar gaji. 

 Akun buku besar pembantu, yang berisi catatan dan berbagai akun 

biaya pegawai.  

 Akun buku besar umum yaitu kontrol pembayaran gaji, kas, akun 

dana gaji.  

5. Kontrol Akses  

Aktiva-aktiva yang berkaitan dengan sistem pembayaran gaji adalah tenaga 

kerja dan kas. 

6. Verifikasi Independen  

Berikut ini adalah contoh-contoh kontrol verifikasi independen dalam sistem 

pembayaran gaji : 

 Verifikasi jam kerja 

Sebelum mengirimkan time card  ke bagian pembayaran gaji, 

supervisor harus memverifikasi akurasinya dan menandatanganinya.  

 Pusat pembayaran 

Penggunaan pusat pembayaran yang independen untuk 

mendistribusikan cek membantu memverifikasi eksistensi para 

pegawai.  

 Utang dagang 

Petugas administrasi utang dagang memverifikasi akurasi daftar gaji 

sebelum membuat voucher pengeluaran kas yang mentransfer dana ke 

akun dana gaji. 
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 Buku besar umum 

Departemen buku besar umum memverifikasi seluruh proses dengan 

merekonsiliasi rangkuman distribusi tenaga kerja dan voucher 

pembayaran gaji. 

II.5.3  Sistem Pembayaran Gaji Berdasarkan Komputer 

Menurut James A Hall (2007), sebuah batch adalah sekelompok transaksi yang 

serupa yang diakumulasi selama beberapa waktu dan kemudian diproses bersama-

sama. Mengotomatiskan sistem pembayaran gaji yaitu dengan pemrosesan batch, 

karena sistem pembayaran gaji tidak sering dilakukan (mingguan atau bulanan). 

Program komputer batch melakukan pencatatan dengan rinci, menulis cek, dan 

menjalankan fungsi buku besar umum. Untuk organisasi ukuran moderat dan besar, 

pemrosesan gaji sering kali disatukan dalam sistem manajemen sumber daya manusia 

(MSDM). Sistem MSDM menangkap dan memproses sejumlah besar data yang 

berkaitan dengan personel, termasuk tunjangan pegawai, perencanaan tenaga  kerja, 

relasi tenaga kerja, keahlian tenaga kerja, kegiatan personel (tarif pembayaran, 

pengurangan dan lain sebagainya), juga gaji. Sistem MSDM harus mendukung akses 

real-time ke file personel untuk tujuan mencari keterangan secara langsung dan untuk 

perubahan record dalam status pegawai pada saat terjadinya.  Sistem ini berbeda 

dibandingkan sistem otomatisasi yang sederhana dalam hal-hal berikut departemen 

operasi mengirim transaksi ke pemrosesan data melalui terminal-terminal, file akses 

langsung digunakan untuk penyimpanan data, dan banyak proses sekarang dilakukan 

secara real-time.   
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Berikut ini merupakan bentuk-bentuk operasi kunci dari sistem ini : 

1. Personalia  

Departemen personalia melakukan perubahan dalam file pegawai secara real-

time melalui terminal. Perubahan ini termasuk penambahan pegawai baru, 

pengurangan pegawai, perubahan pemotongan gaji, dan perubahan status 

pekerjaan (tarif pembayaran).  

2. Akuntansi Biaya  

Departemen akuntansi biaya memasukkan data biaya pekerjaan (real-time atau 

setiap hari) untuk menciptakan file pemakaian tenaga kerja. 

3. Timekeeping  

Ketika menerima time card yang sudah disetujui dari supervisor pada tiap akhir 

minggu, departemen timekeeping membuat file kehadiran. 

4. Pemrosesan Data  

Pada akhir periode kerja, tugas-tugas berikut ini dilakukan dalam suatu proses 

batch : 

1) Biaya tenaga kerja didistribusikan ke berbagai WIP, overhead, dan akun-

akun biaya. 

2) File rangkuman distribusi tenaga kerja on-line diciptakan. Salinan dari file 

ini dikirim ke departemen akuntansi biaya dan buku besar umum.  

3) Daftar gaji on-line diciptakan dari file kehadiran dan file. Salinan dari 

file-file ini dikirim ke departemen utang dagang dan pengeluaran kas. 

4) File catatan pegawai diperbarui. 

5) Cek-cek pembayaran gaji disiapkan dan ditandatangani. Cek-cek tersebut 

dikirimkan ke bendahara untuk diperiksa dan direkonsiliasikan dengan 

daftar gaji. Cek pembayaran ini kemudian didistribusikan ke para 
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pegawai. Tetapi banyak perusahaan mendorong para pegawainya agar 

cek-cek mereka langsung didepositokan ke rekening bank mereka.  

6) File voucher pengeluaran diperbarui dan satu cek disiapkan untuk data 

yang akan ditransfer ke akun dana gaji. Cek dan salinan voucher 

pengeluaran dikirim ke bagian pengeluaran kas. Satu salinan voucher 

tersebut dikirim ke bagian buku besar umum, dan salinan akhir dikirim ke 

utang dagang. 

7) Pada akhir pemrosesan, sistem tersebut menerima file rangkuman 

distribusi tenaga kerja dan file voucher pengeluaran dan memperbarui file 

buku besar umum. 

II.5.4 Formulir dalam Prosedur Penggajian  

 Di bawah ini akan disajikan mengenai formulir-formuluir yang dipergunakan di 

dalam prosedur penggajian. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood 

(2008), secara umum formulir-formulir yang dipergunakan terdiri dari : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji  

Dokumen tersebut terdiri dari surat keputusan pengangkatan karyawan baru, 

surat kenaikan pangkat, surat skorsing atau pemberhentian kerja sementara 

dan surat pemindahan. Tembusan semua dokumen ini dikirimkan kepada 

fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan daftar gaji.  

2. Kartu jam hadir  

Digunakan untuk mencatat jam hadir setiap karyawan. Kartu ini dapat 

berbentuk daftar hadir biasa dan dapat berbentuk kartu hadir yang diisi oleh 

mesin pencatat waktu. 

3. Daftar gaji  
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Di dalamnya dinyatakan jumlah gaji bruto dari setiap karyawan dikurangi 

Pph pasal 21 dan pinjaman kepada pegawai.  

4. Rekapitulasi daftar hadir 

Merupakan ringkasan daftar gaji karyawan per departemen. Rekapitulasi 

daftar gaji ini berguna sebagai dasar perhitungan distribusi biaya tenaga kerja 

oleh fungsi akuntansi. 

5. Surat pernyataan gaji 

Dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan dengan pembuatan daftar 

gaji. 

6. Amplop gaji 

Di dalamnya dicantumkan nama karyawan yang bersangkutan, nomor 

identitas dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan yang bersangkutan 

setelah diperhitungkan A/R karyawan dan potongan-potongan lainnya. 

7. Bukti kas keluar  

Merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang 

diterima dari fungsi pembuat daftar gaji.  

Catatan-catatan akuntansi yang dipakai dalam sistem penggajian adalah :  

 Jurnal umum  

Yaitu mencatat distribusi tenaga kerja per departemen 

 Kartu biaya 

Yaitu mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang menjadi sumber 

pencatatan pada kartu ini adalah bukti memorial. Kartu ini dapat memakai 

formulir debit lebar.  
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 Kartu penghasilan karyawan  

Yaitu catatan penghasilan karyawan dengan berbagai potongannya. Data-

data yang dicantumkan dalam kartu ini menjadi dasar perhitungan Pph 

pasal 21. Selain itu data-data tersebut juga dipakai sebagai tanda terima 

gaji karyawan, dengan cara ditandatangani oleh karyawan yang 

bersangkutan. Dengan tandatangan pada kartu ini, besarnya penghasilan 

karyawan hanya dapat diketahui oleh karyawan itu sendiri dan tidak dapat 

diketahui oleh karyawan lainnya.  

  

 II.6 Kerangka Pemikiran  

     Kerangka pemikiran memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian 

dari tahap awal hingga akhir. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini 

berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi dari sistem informasi akuntansi 

mengenai aplikasi penggajian yang diterapkan di PT. Bank DKI.  
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Melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan 

praktek yang sebenarnya terjadi di PT. Bank DKI.  

    

Setelah melakukan perbandingan antara teori dengan 

praktek, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi, apakah 

kelebihan dan kelemahan dari sitem informasi akuntansi 

penggajian yang diterapkan di PT. Bank DKI.  

 

Memberikan saran untuk PT. Bank DKI. 

 

 Berdasarkan teori yang ada, biaya operasional terdiri dari bunga untuk dana pihak 

ketiga, biaya dan lainnya, promosi, overhead dan gaji serta emolumen (kompensasi), 

sedangkan untuk pendapatan operasional terdiri dari pajak, fee dan biaya aktiva. 

Perbandingan antara teori dan praktek yang akan diteliti yaitu asas kompensasi, faktor-

faktor yang mempengaruhi kompensasi perusahaan, sistem kompensasi, kebijaksanaan 

kompensasi, waktu pembayaran kompensasi, perhitungan besarnya upah atau gaji, sistem 

kepegawaian, pensiun, sistem informasi akuntansi penggajian, prosedur-prosedur 

penggajian.  

 

 

 

 

 

 

Teori  

Praktek  

Analisis 

Kesimpulan 

dan saran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

III.1  Objek Penelitian 

 Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada sebuah Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), yaitu PT Bank DKI yang berlokasi di daerah Jalan Juanda. Objek 

penelitiannya adalah Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Mengenai Aplikasi 

Penggajian . Penelitian ini dilakukan mulai dari awal Juli hingga selesai. Penelitian ini 

bersifat studi kasus, yakni menganalisis keadaan suatu bagian di dalam perusahaan 

tersebut apakah penerapan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

III.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakandua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

 Data primer 

Data yang didapat langsung dari responden yaitu bagian Sumber Daya Manusia 

dan bagian Penggajian selama proses penelitian berlangsung. 

 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari literatur yang 

ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki 
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beberapa buku pegangan dan skripsi terdahulu sebagai dasar literatur. Penjelasan 

tentang teori didapatkan dari beberapa buku pegangan dan literatur tersebut. 

2. Metode Pengambilan Sampel 

 Peneliti hanya mewawancarai satu orang Pimpinan Bagian Penggajian yang 

merupakan sampel dari penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek penelitian 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Teknik pengumpulan data antara lain: 

- Wawancara (Inquiry) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan individu 

yaitu Pimpinan Bagian Penggajian karena merupakan bagian yang 

kompeten berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga, 

bagian tersebut dianggap bertanggung jawab dan menguasai masalah  

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

- Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian Sumber Daya 

Manusia dan bagian Penggajian baik dengan cara mengamati kegiatan 

pada bagian tersebut beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 
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 Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang 

bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah 

yang diteliti. Selain itu, data yang terkumpulkan akan dijadikan dasar 

pertimbangan untuk mengeksplorasi berbagai indicator variable. 

 

III.3  Metode Analisis Data 

 Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif, yaitu mengumpulkan 

data sesuai dengan kenyataan yang ada untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan 

data dan fakta yang diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran 

dengan membandingkan data tersebut dengan teori relevan yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

IV.1 Tinjauan Perusahaan 

IV.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 

tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan terakhir 

dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 yang mengubah 

modal dasar dari sebesar Rp 50 M. menjadi sebesar Rp 300 M sampai dengan tanggal 5 

Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan 

modal dasar sebesar Rp 700 M. Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi 

Perseroan Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 dan 

telah diaktakan dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH, No. 4 tanggal 6 Mei 1999 serta 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-

8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 

No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999. Sesuai dengan akta notaris Ny. 

Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No. 101 tanggal 28 September 2007 yang merupakan 

pernyataan kembali atas akta notaris yang sama No. 25 tanggal 12 Juni 2007, Bank 

melakukan penambahan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 

1.500.000.000.000 dan modal disetor ditingkatkan dari Rp 553.917.000.000 menjadi Rp 

600.325.000.000 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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Penambahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia No.C-04111.HT.01.04-TH.2007 tanggal 22 Nopember 

2007. Penambahan modal disetor tersebut berasal dari hasil tagih sisa kredit Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2005 sampai dengan April 2006 

sejumlah Rp 46.408.851.656. Sisa lebih besar sebesar Rp 851.656 dibukukan sebagai 

cadangan setoran modal Bank. Sampai dengan 31 Desember 2007, berdasar hasil Rapat 

Umum Pemegang Saham PT Bank DKI tanggal 12 Juni 2007, Struktur Pemegang Saham 

Bank DKI saat ini adalah 99,83% (Rp599.325.000.000) dimiliki oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, sedangkan 0,17% (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya, 

dengan perincian sbb : 

     Jumlah Lembar Persentasi  Jumlah (Rp)  

Saham Seri A (Monumen Nasional)        

   1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  200.000 33,32 200.000.000.000,00 

 Saham Seri B       

   1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  399.325  66,52  399.325.000.000,00 

   2. PD Pasar Jaya  1.000 0,17  1.000.000.000,00 

 Jumlah 600.325  100,00 600.325.000.000,00  
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 IV.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

 

 

 Setelah disajikan bagan struktur organisasi perusahaan, maka secara garis besar 

di bawah ini akan diuraikan mengenai tugas dan tanggung jawab dari tingkat komisaris 

dan direksi, sebagai berikut :  

1. Dewan Komisaris  

Dewan komisaris terdiri dari para pemegang saham perusahaan. Dewan ini 

merupakan non executive manager yang selalu mengikuti perkembangan pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga secara periodik melakukan 

pengawasan dan memberikan nasehat-nasehat atau mengadakan konsultasi mengenai 

kebijaksanaan yang diperlukan oleh direktur utama demi perkembangan perusahaan 
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dan agar tidak terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan manajemen yang dapat 

membahayakan posisi perusahaan. Namun dewan ini tidak bertanggung jawab atas 

pelaksanaan operasi perusahaan.  

2. Direktur Utama  

Direktur utama ini bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas kondisi dan 

segala situasi yang dihadapi perusahaan. Direktur utama membawahkan empat orang 

direktur, yaitu direktur-direktur kepatuhan, pemasaran, operasional dan keuangan. 

Adapun tugas dan wewenang direktur utama adalah sebagai berikut :  

 Merencanakan dan menetapkan garis besar kebijaksanaan perusahaan secara 

terarah dan sesuai dengan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Mengkoordinir tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab para staf direksi 

dan kepala bagian agar hubungan menjadi jelas dan pelaksanaan kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai.  

 Memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan. 

 Melakukan pengendalian perusahaan agar tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif.  

 Menjalankan roda perusahaan dalam arti keseluruhan.  

3. Direksi  

Para direksi bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan membawahkan 

para kepala bagian. Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 
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 Melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh direktur utama. 

 Melaksanakan pelaksanaan operasional perusahaan. 

 Menetapkan standar kinerja perusahaan yang sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan oleh direktur utama, agar tujuan dan sasaran perusahaan 

dapat tercapai. Melakukan review secara rutin atas kinerja perusahaan yang 

telah dicapai selama ini. Dan melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun 

penyesuaian bila perlu.  

 

IV.2 Prosedur Penggajian pada PT. Bank DKI 

Perusahaan di dalam mencapai tujuannya selalu membutuhkan dan  

memanfaatkan prestasi orang lain, dalam hal ini para tenaga kerja yang bekerja pada 

perusahaan tersebut. Prestasi kerja yang dihasilkan para tenaga kerja tersebut harus 

diberi imbalan yang sesuai atas pikiran dan tenaga yang disumbangkan bagi kemajuan 

perusahaan dan tercapainya tujuan perusahaan. Balas jasa atau imbalan terhadap para 

tenaga kerja dinyatakan dalam bentuk gaji dan tunjangan-tunjangan. Gaji dan tunjangan-

tunjangan ini oleh para tenaga kerja dianggap sebagai pendapatan yang dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri maupun 

keluarganya.  

Disamping imbalan jasa yang layak, perusahaan juga harus memperhatikan 

kondisi kerja dan keselamatan kerja untuk menjamin rasa aman dalam melakukan 

pekerjaan, sehingga timbul dorongan dan gairah kerja yang dapat mengakibatkan 
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naiknya produktivitas kerja para tenaga kerja. Adapun tujuan dari penetapan prosedur 

penggajian adalah sebagai berikut : 

 Agar persiapan dan penanganan pembayaran gaji dilakukan secara 

prosedural yang efisien dan efektif.  

 Agar pencatatan mengenai gaji tenaga kerja dilakukan secara sistematis, 

lengkap dan selalu up to date.  

 Untuk memberikan gambaran umum kepada karyawan mengenai prosedur 

pembayaran gaji perusahaan. 

 Agar pembayaran gaji dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah.  

 Agar pembayaran gaji hanya diberikan kepada orang yang berhak saja.  

PT. Bank DKI di dalam mempekerjakan karyawannya, membagi-bagi karyawan 

dalam beberapa jenis, yaitu karyawan tetap dan outsourcing. Karyawan tetap disini 

merupakan karyawan yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan dalam jangka 

waktu yang panjang, setelah melalui masa kontrak selama 1 tahun kerja. Karyawan 

outsourcing merupakan karyawan yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan 

dalam jangka waktu yang terbatas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Karyawan 

tetap disini memiliki tingkatan dan jabatan. Di bawah ini tingkatan dan jabatan 

karyawan dimulai dari tingkatan yang paling tinggi, yaitu : 
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NO TINGKATAN KARYAWAN JABATAN  

1 Sr. Vice President Pimpinan Grup  

2 Vice President Pimpinan Cabang Utama 

 

3 

 

Ass. Vice President 

 

Pimpinan Divisi 

Pimpinan Cabang Kls I  

Wakil Pimpinan Cabang Utama 

4 Sr. Manager Pimpinan Cabang Kls II 

Wakil Cabang Kls I 

 

5 

 

Manager 

Pimpinan Departemen 

Wakil Cabang Kls II 

Pimpinan Cabang Pembantu 

6 Ass. Manager Wakil Cabang Pembantu 

K I C (Kontrol Internal Cabang) 

 

 

7 

 

 

Supervisor 

Pimpinan Seksi Cabang 

Pimpinan Kantor Kas 

Analisis KP 

Auditor 
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Dealer 

Yurist 

Programmer 

 

 

 

8 

 

 

 

Ass. Supervisor 

Analis Kredit Cabang 

Ass. Pemasaran 

Ass. Operasional 

Ass. Akuntansi Cabang 

Ass. Laporan Keuangan 

Sekretaris 

 

9 

 

Senior Clerk 

Ass. Pelayanan Nasabah 

Ass. Administrasi Kredit 

Teller 

 

10 

 

Junior Clerk  

Ass. Administrasi 

Kasir 

Petugas Payment Point 

 

11 

 

Non Clerk 

Satpam 

Teknisi/Mekanik 
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Perhitungan pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan karyawan di PT. Bank 

DKI diatur sebagai berikut :  

1) Gaji Pokok 

Gaji pokok karyawan ini belum termasuk uang makan dan uang transportasi. Gaji 

pokok ini dibayarkan perbulan pada setiap tanggal 25 dan dibayarkan langsung 

ke masing-masing rekening karyawan. Komponen gaji yaitu gaji = (gaji pokok + 

tunjangan keluarga) dan tunjangan-tunjangan (jabatan, natura, pengobatan, 

perusahaan dan perumahan). Tetapi untuk karyawan outsourcing pembayaran 

gaji dihitung berdasarkan harian (kehadirannya). 

2) Uang makan dan uang transportasi  

Uang makan dan uang transportasi ini juga akan diberikan setiap bulannya 

bersamaan pada saat pembayaran gaji pokok. Uang makan dan transportasi ini 

diberikan kepada karyawan berdasarkan banyaknya hari seorang karyawan 

masuk kerja setiap bulannya.  

3) Tunjangan keluarga diberikan pada karyawan berdasarkan status keluarga dan 

jumlah anak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. 

Ekspeditur 

Pengemudi 

Pelayan 
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Nilai tunjangan keluarga didasarkan status karyawan dan jumlah anak yang 

dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Jumlah anggota keluarga yang mendapat tunjangan adalah 1 orang istri/suami 

dan maksimal 3 orang anak.  

b. Usia maksimal 25 tahun dan atau belum bekerja/kawin. 

4) Tunjangan jabatan 

Tunjangan jabatan adalah penghasilan tetap bulanan yang merupakan kompensasi 

perusahaan terhadap beban kerja dan tanggung jawab pegawai yang menduduki 

jabatan.  

5) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 

Merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Direksi bagi karyawan tertentu 

sebagai biaya transportasi.  

6) Tunjangan Hari Raya (THR) 

Karyawan juga akan mendapatkan tunjangan hari raya. Tunjangan ini akan 

diberikan kepada karyawan 10 hari sebelum hari lebaran tiba. Pembayaran 

tunjangan hari raya yang diberikan kepada karyawan berdasarkan keuangan 

perusahaan, bisa 1 bulan gaji atau 2 bulan.  

7) Tunjangan Cuti 

Diberikan pada karyawan yang mengambil hak cuti tahunan/cuti besarnya. 

Tunjangan cuti diberikan sebesar minimal 1 (satu) kali penghasilan bulanan.  
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8) Uang lembur 

Kemudian untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja yang telah 

ditentukan, maka karyawan akan mendapatkan uang lembur. Uang lembur ini 

dihitung berdasarkan per jam lembur. Hal ini dapat diketahui pada absensi 

karyawan yang secara sistem online. Uang lembur ini akan dibayarkan 

bersamaan pada saat pembayaran gaji pokok pada setiap bulannya.  

9) Bonus 

Selain itu juga untuk para karyawan dapat menerima bonus. Pemberian bonus ini 

tergantung keuangan pada perusahaan, kalau dianggarkan oleh perusahaan saja. 

Pembayarannya akan dilakukan pada saat pembayaran gaji pokok. Besarnya 

bonus tergantung pada kemampuan/keuntungan perusahaan pada saat itu.  

Di bawah ini merupakan potongan-potongan gaji karyawan, yaitu merupakan 

potongan-potongan langsung yang ditarik dari gaji pegawai yang telah disetujui oleh 

Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan secara langsung. 

Jenis-jenis pemotongan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Potongan absen, dikarenakan hal-hal yang berhubungan dengan kehadiran pegawai 

yang bersangkutan.  

2. Iuran Wajib Pensiun, potongan iuran dana pensiun, yaitu iuran Bank dan karyawan 

kepada Dana Pensiun Bank DKI untuk manfaat pensiun kepada karyawan yang 

dibayar setiap bulan.  

3. Iuran Tunjangan Hari Tua, yaitu iuran Bank dan karyawan dibayar pada saat 

karyawan pensiun.  
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4. Jamsostek, yaitu potongan pada gaji pokok karyawan yang sesuai dengan Undang-

Undang sebesar 2% untuk Jaminan Hari Tua, 0,24% untuk kecelakaan karyawan 

dan 0,30% untuk kematian. 

5. Asuransi, yaitu untuk jaminan keselamatan/perawatan bagi karyawan baru/kontrak. 

6. Jika mengambil kredit, seperti kredit transportasi, kredit perumahan dan koperasi. 

Untuk koperasi, prosedur pemotongannya adalah pihak koperasi setiap bulan 

menyerahkan data dan daftar potongan pada masing-masing karyawan yang 

mempunyai pinjaman koperasi dan pada Bagian SDM. Karyawan tersebut sudah 

menyetujui jika dilakukan pemotongan pada gaji mereka.   

Perusahaan memiliki kebijakan/faktor yang mempengaruhi penghasilan setiap 

karyawan yaitu Upah Minimum Regional (UMR), tingkatan karyawan, jabatan 

karyawan, kehadiran atau hal-hal yang diperhitungkan dalam gaji/penghasilan dan 

keahlian (staff ahli/khusus).  Karyawan juga diberikan fasilitas-fasilitas oleh 

perusahaan berupa penggantian biaya pengobatan/perawatan karyawan dan 

keluarganya, perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, cuti dan 

tunjangan cuti, Tunjangan Hari Tua (THT), Manfaat Pensiun dan Tunjangan Hari 

Raya(THR).  

Di bawah ini merupakan langkah-langkah proses penggajian PT. Bank DKI, 

sebagai berikut: 

1. Melihat hasil dari rekap/daftar absensi seluruh karyawan (izin, cuti, dll). Setiap 

tanggal 15, sistem akan langsung otomatis merekap daftar absensi karyawan, jika 

ada yang tidak hadir tanpa alasan akan dipotong uang makan dan uang 

transportasinya.  
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2. Karyawan yang masuk (baru) dan keluar/Pensiun. 

3. Karyawan yang pindah/rotasi ke unit lain. 

4. Karyawan yang sedang promosi/kenaikan gaji/berkala. 

5. Proses (di dalam program penggajian) 

6. Hasil dari proses penggajian : 

 Slip gaji karyawan  

 Rekap penghasilan seluruh karyawan 

 Rekap potongan/termasuk kredit karyawan jika ada 

 Potongan Jamsostek, Iuran Pensiun, dll 

 Pembuatan bukti-bukti untuk pembukuan/pemindahbukuan yang 

dilakukan oleh cabang/cabang pembantu dan merupakan beban masing-

masing cabang 

 Untuk kantor pusat dilakukan oleh pusat (settlement) 

  Di bawah ini akan diuraikan mengenai prosedur penggajian PT. Bank DKI, 

sebagai berikut : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Pencatatan waktu hadir diselenggarakan agar dapat memperoleh jam kerja 

yang digunakan sebenarnya, sebagai dasar untuk menentukan besarnya gaji yang 

akan dibayarkan kepada karyawan perusahaan. Gaji dalam hal ini termasuk juga 

gaji pokok, uang makan, uang transportasi, tunjangan-tunjangan dan uang 
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lembur. Pencatatan waktu hadir digunakan agar dapat mengetahui apakah 

karyawan akan memperoleh gajinya secara penuh atau mengalami pemotongan 

akibat ketidak hadiran mereka.  

 Perusahaan menggunakan mesin pencatat waktu otomatis untuk mencatat 

waktu kehadiran para karyawan perusahaan. Pencatatan oleh mesin pencatat waktu 

ini dilakukan setiap pagi pada saat karyawan tiba, karyawan menempelkan sidik 

jari ke mesin pencatat waktu, kemudian secara otomatis mesin akan mencetak jam 

kehadiran karyawan. Begitu pula pada saat kepulangan akan dilakukan dengan cara 

yang sama. Jadi melalui mesin absensi ini akan diketahui presensi seluruh 

karyawan setiap harinya. Absensi dilakukan di unit kerja dimana karyawan itu 

ditempatkan dan dapat dilihat/monitor dari kantor pusat maupun masing-masing 

unit kerja.  

 Daftar absensi karyawan akan direkap setiap tanggal 15 secara otomatis, 

sehingga dapat terlihat nama-nama pegawai yang tidak hadir tanpa alasan dan akan 

dipotong uang makan dan transportasinya. Jika ada pegawai yang berhalangan 

hadir atau terlambat bisa memberikan memorandum kepada atasan mereka agar 

ketidak hadirannya tersebut dapat diubah, maksimal pemberian memorandum 

tersebut selama 1 hari kerja.  

2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

Pada setiap tanggal 15, mesin absensi akan merekap daftar absensi secara 

otomatis. Daftar rekap absensi ini sebagai dasar pembuatan daftar gaji. Daftar gaji 

akan dibuat oleh bagian penggajian. Selain daftar rekap absensi, pembuatan daftar 

gaji juga mengacu kepada surat penerimaan karyawan, surat perubahan gaji 
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karyawan, surat pemutusan hubungan kerja, memorandum beserta surat keterangan 

sakit. Daftar gaji akan dibuat dan didistribusikan kepada kepala bagian penggajian 

untuk dimintai persetujuannya dengan menandatanganinya. Kemudian rekap 

tersebut akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat pada jurnal buku 

besar atas gaji, dan rekap juga akan diberikan kepada setiap unit untuk 

didistribusikan ke masing-masing karyawan dalam bentuk slip gaji.  

3. Prosedur pembayaran gaji 

Pembayaran gaji serta tunjangan-tunjangan akan dilakukan kepada 

seluruh karyawan PT. Bank DKI. Pembayaran ini dilakukan pada setiap tanggal 25 

pagi sesuai dengan jumlah yang telah diperhitungkan dan seperti pada yang tertera 

dalam slip gaji masing-masing karyawan. Uraian mengenai prosedur dan tanggung 

jawab yang dilakukan oleh bagian-bagian terkait dalam dengan pembayaran gaji 

adalah sebagai berikut :  

 Bagian Personalia 

Mengeluarkan surat penerimaan karyawan, surat pemutusan hubungan kerja, 

surat perubahan gaji karyawan, memorandum beserta surat keterangan sakit dari 

karyawan yang bersangkutan kepada bagian penggajian untuk diperbarui daftar 

gajinya.  

 Bagian Penggajian 

1) Melakukan perhitungan atas gaji berdasarkan rekap daftar absen, surat 

penerimaan karyawan, surat pemutusan hubungan kerja, surat perubahan 

gaji dan memorandum beserta surat keterangan sakit.  
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2) Membuat daftar gaji seluruh karyawan atas dasar perhitungannya. 

3) Daftar gaji akan dibuat dan didistribusikan kepada kepala bagian 

penggajian untuk dimintai persetujuannya dengan menandatanganinya. 

Kemudian rekap tersebut akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk 

dicatat pada jurnal buku besar atas gaji, dan rekap juga akan diberikan 

kepada setiap unit untuk didistribusikan ke masing-masing karyawan 

dalam bentuk slip gaji.  

4) Membuat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang disahkan oleh 

kepala bagian penggajian.  

5) Mendistribusikan bukti tersebut kepada bagian akuntansi sebagai dasar 

pembuatan jurnal.  

 Bagian Akuntansi  

Rekap gaji diterima dari bagian penggajian. Berdasarkan rekap gaji dan bukti 

yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang di perusahaan, bagian 

akuntansi akan membuat pencatatan jurnal.  

 Karyawan  

Para karyawan menerima gaji melalui rekening masing-masing setiap tanggal 25. 

 

IV.3  Aspek Pengendalian Intern dalam Prosedur Penggajian pada PT. Bank DKI  

 Pengendalian intern dalam prosedur penggajian pada PT. Bank DKI dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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1. Organisasi  

 Fungsi pencatat waktu hadir karyawan, yaitu dilakukan secara otomatis dengan 

menggunakan mesin pencatat waktu yang diawasi oleh kepala bagian personalia 

atau di masing-masing unit. Fungsi ini terpisah dengan fungsi pembuat daftar gaji 

yaitu bagian penggajian.  

2. Sistem otorisasi  

 Setiap penerimaan maupun pemberhentian karyawan,harus disahkan dengan 

mengeluarkan surat penerimaan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja 

yang diotorisasi oleh kepala bagian yang bersangkutan.  

 Setiap karyawan yang berhalangan masuk karena sakit hanya dianggap sah 

apabila memberikan memorandum yang disertai dengan surat keterangan sakit 

yang diotorisasi oleh kepala bagian yang bersangkutan.  

3. Prosedur pencatatan  

 Setiap ada penerimaan karyawan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan     

gaji, ijin sakit, selalu direkonsiliasi dengan daftar gaji setiap bulannya.  

 Jumlah kehadiran dan jam kerja terlihat dalam rekap daftar absen setiap 

karyawan, selalu direkonsiliasi untuk menentukan besarnya potongan-potongan 

(bila ada). 
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IV.4 Evaluasi Hasil Penelitian  

IV.4.1 Evaluasi atas Struktur Organisasi Perusahaan  

 Organisasi perusahaan merupakan kesatuan aktivitas dimana terdapat hubungan 

wewenang yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Karena itu perlu disusun suatu struktur organisasi yang menggambarkan bagian-bagian 

yang terdapat di dalam perusahaan, wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian 

serta hubungan antar bagian. Penyusunan struktur organisasi harus disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing perusahaan dan bersifat fleksibel agar dapat menampung 

perubahan-perubahan yang dihadapinya.  

 Struktur organisasi PT. Bank DKI mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Sederhana 

Struktur organisasinya tidak berbelit-belit sehingga dengan melihat struktur 

organisasi tersebut orang dapat memperoleh dengan mudah gambaran mengenai 

perusahaan. 

2. Fleksibel  

Struktur organisasinya terlihat mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan 

kondisi yang ada sehingga bila terjadi perubahan-perubahan tersebut perusahaan 

tidak perlu merombak struktur organisasinya secara total. 

3. Koordinatif  

Struktur organisasinya dapat menciptakan suatu koordinatif yang harmonis antar 

pimpinan dengan pelaksana maupun diantara pelaksana itu sendiri. 
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4. Jelas dan transparan 

Struktur organisasinya mampu menggambarkan pendelegasian wewenang serta 

tanggung jawab antara masing-masing bagian dengan jelas dan tegas.  

  Pada dasarnya struktur organisasi dari perusahaan ini dapat dikatakan cukup baik, 

hal ini terlihat dari penjabaran yang cukup baik dan jelas mengenai tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan.  

IV.4.2 Evaluasi atas Sistem Informasi Akuntansi mengenai Penggajian 

 Kebijaksanaan perusahaan di dalam sistem penggajian dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Penilaian terhadap karyawan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria antara lain : 

tingkat pendidikan karyawan yang sesuai, tingkat keahlian karyawan di bidangnya, 

tingkat kerajinan dan ketelitian karyawan dan tingkat kedisiplinan kerja karyawan.  

2. Selain menerima gaji pokok, karyawan juga menerima tunjangan jabatan, uang 

makan, uang transportasi, tunjangan hari raya dan uang lembur. Juga ada fasilitas 

kesehatan yang diberikan berupa penggantian biaya obat dan rumah sakit, serta biaya 

dokter dan perawatannya.  

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, maka dapat dibuat suatu evaluasi 

mengenai penggajian sebagai berikut : 

1. Pencatatan waktu hadir  

Pada prosedur ini, perusahaan telah menggunakan mesin pencatat waktu hadir. 

Dengan melakukan pencatatan waktu hadir karyawan secara tetap dan rutin, maka 
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mesin pencatat waktu dapat lebih diandalkan daripada melakukannya secara manual 

dan tidak dapat dipalsukan atau diwakilkan. Setiap karyawan saat tiba dan pulang 

kerja dari perusahaan, menempelkan sidik jari (jempol) pada mesin pencatat waktu 

sehingga dapat diketahui secara tepat jam hadir karyawan yang bersangkutan.  

Untuk karyawan yang terlambat dan tidak hadir dengan berbagai alasan harus 

melapor dan memberikan memorandum sebagai keterangan alasan tersebut kepada 

bagian personalia. Setiap harinya daftar absen ini akan dicek oleh bagian personalia 

dan diotorisasi sebelum diserahkan ke bagian penggajian sebagai dasar acuan dalam 

membuat daftar gaji karyawan.  

Setelah melihat uraian di atas, dapat dilihat kelebihan yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam mengendalikan aktivitas pencatatan waktu, antara lain : 

 Perusahaan menggunakan mesin pencatat waktu hadir yang memakai sidik jari, 

yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kedisiplinan dan kerajinan karyawan 

perusahaan dan digunakan sebagai dasar perhitungan gaji yang akan diterima 

karyawan. Dengan sistem ini maka manipulasi data dapat diminimalkan.  

 Adanya pemeriksaan rutin oleh bagian personalia, sehingga daftar absensi 

tersebut dapat digunakan secara tepat waktu dan tepat guna.  

 Tidak memungkinkan penitipan absen dan meningkatkan produktivitas 

perusahaan, karena lebih memicu karyawan untuk hadir tepat waktu dan 

kehadirannya tidak fiktif.  

  Data langsung masuk ke komputer, bisa langsung dicek dan diolah untuk 

pembuatan laporan.  
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Kelemahan dalam prosedur pencatatan waktu kerja adalah : 

 Kemungkinan saat listrik mati, mesin pencatat waktu hadir tidak dapat beroperasi 

sehingga dilakukan absensi secara manual, disini kemungkinan terjadinya 

manipulasi data. 

 Para pegawai terkadang tidak tercatat oleh mesin absensi otomatis karena sidik 

jari sedang mengalami beberapa masalah seperti sidik jari yang kotor atau basah.  

 Jika para pegawai sedang melakukan dinas kerja diluar kantor, mereka 

mengalami kesulitan karena harus kembali ke kantor untuk melakukan absensi 

menggunakan mesin absensi otomatis.  

Namun dengan adanya mesin pencatat waktu dengan sidik jari, 

kecurangan, manipulasi dapat ditekan seminimal mungkin, tetapi bukan berarti 

tidak dapat terjadi. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dilihat bahwa 

perusahaan telah memiliki sistem informasi yang memadai dalam hal pencatatan 

waktu hadir. 

2. Pembuatan daftar gaji 

Dalam proses ini, bagian Penggajian akan menerima daftar rekap absensi dari 

mesin pencatat waktu hadir yang telah diperiksa oleh kepala bagian personalia. Daftar 

rekap ini kemudian di cek ulang oleh bagian penggajian dan dicocokkan dengan 

jumlah keterlambatan, sakit dan lain-lain. Pembuatan daftar gaji juga disertai dengan 

dokumen-dokumen seperti surat penerimaan karyawan, surat pemutusan hubungan 

kerja, surat perubahan gaji karyawan dan memorandum beserta surat keterangan sakit 

yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang di perusahaan, sebagai acuan untuk 

melakukan perhitungan gaji karyawan oleh bagian penggajian. Berdasarkan 
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dokumen-dokumen tersebut, bagian penggajian membuat daftar gaji yang berupa slip 

gaji yang akan diterima oleh setiap karyawan. Kepala bagian penggajian akan 

memberikan otorisasi pada rekap daftar gaji. Sebelum otorisasi, dilakukan 

pengecekan ulang terhadap rekap tersebut. Kemudian rekap tersebut didistribusikan 

kepada bagian akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal.  

 Proses pembuatan daftar gaji tersebut di atas memenuhi kriteria 

pengendalian intern, hal tersebut dapat dilihat antara lain :  

 Perhitungan gaji dan pembuatan daftar gaji dilakukan oleh bagian penggajian 

sehingga kerahasiaan data dapat terjamin. 

 Daftar gaji diketahui dan disetujui oleh karyawan yang bersangkutan. 

 Adanya otorisasi dan pengecekan ulang oleh pejabat yang berwenang untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

 Adanya pemisahan fungsi antara pembuat daftar gaji dengan yang melakukan 

pembayaran gaji. 

Tetapi selain itu juga masih terlihat adanya beberapa kelemahan yang 

terjadi, antara lain : 

 Meskipun pembuatan daftar gaji telah dilakukan komputerisasi, tetapi tetap 

tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menginput data 

jumlah hari kerja karyawan, karena hal ini membutuhkan ketelitian yang 

sangat tinggi apalagi jika jumlah karyawan cukup banyak.  
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 Dari gambaran tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa sistem informasi 

dalam proses pembuatan daftar gaji di dalam perusahaan ini telah cukup 

memadai, karena telah sesuai dengan asas dan ketentuang yang berlaku.  

3. Pembayaran gaji  

Dalam melakukan pembayaran gaji, perusahaan akan mentransfer dari 

rekening perusahaan ke rekening masing-masing karyawan. Metode ini lebih 

menjamin keamanan harta perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Daftar 

rekap penghasilan karyawan tersebut akan didistribusikan kepada bagian 

akuntansi sehingga dapat dijadikan dasar pembuatan jurnal. Setelah menguraikan 

mengenai proses pembayaran gaji, maka penulis dapat melihat bahwa : 

 Adanya otorisasi dari kepala penggajian, hal ini untuk mencegah pengeluaran 

dana yang tidak perlu. 

 Adanya pengecekan ulang atas rekap daftar gaji untuk meminimalkan 

terjadinya manipulasi/kesalahan.  

 Adanya pemisahan antara fungsi pencatatan biaya gaji dengan fungsi 

pembayaran gaji. 

        Kerahasiaan data mengenai gaji karyawan terjamin, karena bagian 

akuntansi  hanya menerima rekap yang telah direvisi. 

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dari gambaran di atas adalah 

perusahaan telah melakukan proses pembayaran gaji dengan cukup baik karena 

sudah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembayaran gaji juga 

telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
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yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena 

pemberian gaji kepada karyawannya diatas UMR.  

IV.4.3 Evaluasi atas Pengendalian Internal dalam Aplikasi Penggajian  

 Dalam pengendalian internal pada aplikasi penggajian di dalam suatu perusahaan 

haruslah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal yaitu organisasi (pemisahan 

fungsi, wewenang dan tanggung jawab), sistem otorisasi oleh pejabat perusahaan dan 

pencatatan yang sistematis. Pengendalian internal sangat penting fungsinya bagi 

perusahaan. Dengan pengendalian internal yang baik pada sistem dan prosedur 

penggajian maka kecurangan, manipulasi, kesalahan manusia dapat ditekan seminimal 

mungkin. Pengendalian intern yang baik akan memberikan sstem dan prosedur dalam 

aplikasi penggajian menjadi lebih efisien dan efektif.   

Pengendalian internal dalam PT. Bank DKI dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Organisasi  

Perusahaan dalam melaksanakan sistem dan prosedur penggajian, telah 

melakukan pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat 

sebagai berikut :  

  Fungsi pencatat jam kerja, dilakukan oleh mesin pencatat waktu hadir, 

sedangkan yang memeriksa daftar rekap absensi karyawan adalah Bagian 

Personalia. 

  Fungsi yang membuat daftar gaji dan rekapnya yaitu Bagian Penggajian. 

  Fungsi yang mencatat biaya gaji dan menjurnal besarnya gaji.  
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Pemisahan fungsi-fungsi tersebut sudah cukup baik sehingga dapat diketahui 

batas-batas tanggung jawab atas sistem dan prosedur perusahaan. Dengan adanya 

batas-batas, maka kerjasama kecurangan antara satu bagian dengan bagian yang 

lain dapat dicegah.  

2. Sistem otorisasi  

Setiap dokumen yang ada dalam sistem dan prosedur penggajian 

perusahaan telah memiliki sistem otorisasi yang baik. Hal ini penting karena suatu 

dokumen digunakan sebagai acuan untuk membuat dokumen berikutnya dalam 

fungsi yang berbeda. Karena itulah agar suatu dokumen dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya, maka harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang 

berwenang. Sistem otorisasi pengendalian intern dalam penggajian perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

  Surat penerimaan karyawan, surat pemutusan hubungan kerja, surat perubahan 

gaji karyawan dikeluarkan oleh Bagian Personalia. Surat-surat tersebut 

diotorisasi oleh kepala bagian yang bersangkutan. Dengan otorisasi, maka 

dokumen-dokumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam perhitungan 

gaji karyawan.  

  Untuk karyawan yang berhalangan hadir karena alasan sakit, harus ada surat 

keterangan sakit dan memorandum dari Bagian Personalia yang diotorisasi oleh 

kepala bagian yang bersangkutan, sehingga surat tersebut tidak dimanipulasi. 
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3. Prosedur pencatatan  

Prosedur pencatatan sebagai salah satu unsur dari pengendalian intern 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena keandalan dan keakuratan data 

atau informasi dapat menghasilkan pencatatan yang baik. Prosedur pencatatan 

dalam aplikasi penggajian di dalam perusahaan ini adalah sebagai berikut : 

 Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi pada daftar gaji sebelum melakukan 

pembayaran gaji. Rekonsiliasi daftar gaji berdasarkan atas penerimaan 

karyawan, pemutusan hubungan kerja, perubahan gaji karyawan dan jumlah 

karyawan sakit setiap periode sebelum pembayaran. Rekonsiliasi dianggap sah 

bila dokumen-dokumen telah diotorisasi oleh pejabat berwenang di 

perusahaan.  

 Jumlah kehadiran dan jam kerja karyawan selalu direkonsiliasi pada daftar gaji 

untuk menentukan apakah karyawan dapat menerima tunjangan jabatan, uang 

makan dan transportasi, uang lembur yang akan dibayarkan setiap tanggal 25 

pagi.  

 Jumlah bonus yang akan diterima oleh karyawan juga selalu direkonsiliasi 

berdasarkan keuntungan yang ada pada keuangan perusahaan.  

Prosedur  pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan telah dilaksanakan dengan 

baik dan benar. Dengan demikian maka besarnya gaji karyawan akan dibayarkan 

dengan jumlah yang benar, sehingga pihak perusahaan dan karyawan tidak 

dirugikan. Jika dilihat dari pengendalian aplikasinya, maka dapat diuraikan sebagai 

berikut : 
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a. Pengendalian masukan  

Dalam rangka melakukan pengendalian masukan, perusahaan telah menerapkan 

sistem password dalam membuka file-file perusahaan. Hal ini untuk menjamin 

bahwa data-data yang di input adalah data yang akurat dan bukan data fiktif, 

karena dengan adanya password maka hanya orang yang berwenang saja yang 

dapat membuka file-file tersebut.  

b. Pengendalian pengolahan  

Untuk pengendalian pengolahan ini, maka perusahaan telah menyerahkan 

kepada seorang programmer yang telah membuat suatu program khusus 

sehingga data-data yang telah diinput dapat diolah secara tepat dan akurat, 

sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Dan programmer ini juga 

yang akan selalu mengontrol seluruh pengolahan data elektronik yang dimiliki 

perusahaan. 

c. Pengendalian keluaran 

Pada pengendalian keluaran ini perusahaan juga menggunakan dua bentuk 

keluaran, yaitu softcopy dalam bentuk file-file yang disimpan dalam komputer 

dan juga hardcopy dalam bentuk laporan yang berguna bagi perusahaan. 

Perusahaan juga telah menggunakan sistem backup data, sehingga bila tiba-tiba 

terjadi kerusakan, maka data-data dan file perusahaan tidak akan rusak atau 

hilang. Backup data disimpan di luar dari data utama dan disimpan lebih dari 

satu tempat.  
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 Setelah melihat uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan 

praktek yang telah dilaksanakan perusahaan dapat memenuhi pengendalian intern yang 

baik, karena telah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal yaitu organisasi 

(pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab), sistem otorisasi oleh pejabat 

perusahaan dan pencatatan yang sistematis sehingga dapat mencegah kecurangan dan 

manipulasi.  

IV.4.4 Evaluasi atas Laporan Managerial mengenai Penggajian  

 Adapun laporan, formulir dan dokumen yang digunakan pada penggajian di 

perusahaan ini mulai dari pencatatan waktu hadir sampai dengan pembayaran gaji 

karyawan merupakan alat dari sistem itu sendiri. Di bawah ini akan diuraikan mengenai 

laporan, formulir dan dokumen yang digunakan oleh perusahaan selama ini, sebagai 

berikut :  

1. Surat Penerimaan Karyawan (SPK) 

Surat ini dikeluarkan oleh bagian personalia yang berfungsi sebagai 

pernyataan tertulis bahwa karyawan yang bersangkutan telah disahkan sebagai 

karyawan perusahaan dan berhak atas gaji, tunjangan dan fasilitas yang ada. 

Dokumen ini bersifat tetap, tidak bersifat periodik, tetapi dapat direvisi setiap terjadi 

perubahan status karyawan. SPK terdiri atas nama karyawan, status karyawan, 

tanggal penerimaan, tanda tangan karyawan yang bersangkutan, besarnya gaji per 

bulan yang akan diterima, uang makan, uang transportasi, tunjangan jabatan, tanda 

tangan kepala bagian yang bersangkutan. Dengan adanya formulir ini, maka Bagian 

Penggajian dapat mengetahui nama karyawan yang memang berhak atas gaji. 
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2. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (SPHK) 

Surat ini juga dikeluarkan oleh kepala bagian personalia yang berfungsi 

sebagai pernyataan tertulis bahwa karyawan yang bersangkutan secara sah tidak 

mempunyai status sebagai karyawan perusahaan dan tidak berhak atas gaji, 

tunjangan serta fasilitas perusahaan terhitung dari tanggal pemutusan hubungan 

kerja. Dokumen SPHK terdiri atas nama karyawan, tanggal pemutusan hubungan 

kerja, tanda tangan karyawan, tanda tangan kepala bagian yang bersangkutan. 

Dengan dokumen ini, maka Bagian Penggajian tidak akan melakukan perhitungan 

atas gaji karyawan bersangkutan terhitung dari tanggal pemutusan hubungan kerja 

yang tercantum dalam SPHK, sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran.  

3. Surat Perubahan Gaji Karyawan (SPGK) 

SPGK dikeluarkan oleh Kepala Bagian Personalia yang terdiri dari nama 

karyawan, jenis perubahan (gaji pokok, uang makan, uang transportasi, tunjangan 

jabatan, dan lain-lain), besarnya perubahan, tanggal pengesahan, tanda tangan 

karyawan, tanda tangan kepala bagian yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen ini, 

Bagian Penggajian akan melakukan rekonsiliasi atas daftar gaji karyawan. Apabila 

dokumen ini tidak diperbaharui, maka Bagian Penggajian akan melakukan 

rekonsiliasi atas dasar SPGK dengan tanggal pengesahan terbaru. Untuk karyawan 

yang belum mengalami perubahan, maka rekonsiliasi berdasarkan atas SPK.  

4. Memorandum  

Dokumen ini terdiri dari nama karyawan, jabatan, alasan ketidak hadiran atau 

keterlambatan, tanda tangan karyawan bersangkutan, atasan langsung dan kepala 

bagian yang bersangkutan. Untuk karyawan yang tidak hadir karena alasan sakit 
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sebaiknya melampirkan surat keterangan sakit. Dengan adanya memorandum, maka 

pemotongan yang dilakukan oleh bagian Penggajian akan disesuaikan, sehingga 

tidak terjadi kekurangan pembayaran.  

5. Daftar/slip gaji 

Laporan ini dikeluarkan oleh bagian Penggajian. Laporan ini terdiri dari nama 

karyawan, jabatan kerja, periode pembayaran, tunjangan jabatan, tunjangan 

pengobatan, uang transportasi, uang makan, penerimaan lainnya, jumlah potongan 

dan jumlah total uang yang diterima. Laporan ini dibuat setiap bulan untuk seluruh 

karyawan. Daftar/slip gaji ini harus diotorisasi terlebih dahulu oleh kepala bagian 

penggajian.  

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat 

bahwa formulir, dokumen dan laporan yang telah digunakan oleh perusahaan selama 

ini cukup memadai dan sangat bermanfaat bagi jalannya aplikasi penggajian di 

dalam perusahaan. 

  

IV.5 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian  

 Setelah melihat sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan pada 

PT.Bank DKI, maka dalam sub bab ini penulis akan menguraikan sistem informasi 

akuntansi penggajian dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penggajian. 

Sistem informasi akuntansi penggajian yang telah diterapkan oleh PT.Bank DKI telah 

memadai, karena unsur-unsur yang dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi 
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penggajian yang memadai telah terpenuhi, sehingga dapat menunjang pengendalian 

internal atas gaji perusahaan yang tercermin dengan adanya : 

1. Tujuan 

Secara umum tujuan diadakannya sistem informasi akuntansi penggajian pada 

PT.Bank DKI bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari informasi tentang gaji 

yang dihasilkan dan membantu mengefektifkan pengendalian intern penggajian. 

Masalah gaji merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena akan 

mempengaruhi prestasi, tingkat produktivitas kerja serta dedikasi pegawai kepada 

perusahaan.  

2. Masukan 

Dalam aktivitas penggajian, perusahaan telah melakukan pencatatan atas 

pembayaran gaji dan perhitungan gaji dilaksanakan oleh bagian Penggajian yang 

berpedoman pada keputusan gaji karyawan dari bagian Personalia pada saat 

pengangkatan pegawai.  

3. Keluaran  

Adanya keluaran berupa mengkaji ulang laporan yang diberikan bagian 

Personalia oleh Kepala Bagian Personalia dan dalam pendistribusian slip gaji 

karyawan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan. 

4. Penyimpanan Data 

Segala data yang berkaitan dengan gaji, disimpan dalam bentuk arsip maupun file 

komputer. 
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5. Pengolahan  

Perusahaan selalu menggunakan komputer dalam mengolah datanya. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin akurasi dan informasi yang dihasilkan. 

6. Pengguna 

Para pengguna sistem informasi akuntansi penggajian pada PT.Bank DKI adalah 

pejabat dan pegawai yang ada pada bagian Penggajian serta seluruh pejabat dan 

pegawai lain yang ada di perusahaan.  

7. Pengendalian dan pengukuran keamanan 

Pada PT. Bank DKI telah diterapkan penggunaan password khusus untuk 

membatasi akses ke data penggajian dan daftar abensi yang akan dijadikan dasar 

besarnya gaji yang dibayarkan kepada pegawai.  

Sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan oleh PT. Bank DKI yang 

telah memadai tersebut didukung pula oleh terpenuhinya tujuan-tujuan sistem 

informasi akuntansi. Hal ini dapat mendukung pengendalian internal atas penggajian 

di perusahaan yang tercermin dari tujuan-tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari perusahaan 

Sistem informasi akuntansi pada PT. Bank DKI digunakan untuk mendukung 

operasi sehari-hari dalam perusahaan, sehingga memudahkan manajemen 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. 
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2. Untuk mendukung pengambilan keputusan  

Sistem informasi akuntansi pada PT. Bank DKI sangat berguna bagi 

manajemen dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan internal 

perusahaan.  

3. Untuk memenuhi kewajiban berkenaan dengan pengamanan 

Pada PT. Bank DKI, sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk 

memenuhi kewajiban berkenaan dengan pengamanan. Penggunaan sistem 

dengan menggunakan password khusus sangat membantu untuk menjaga 

keamanan informasi dalam perusahaan.  

Dengan demikian jelaslah bahwa unsur-unsur dan tujuan sistem informasi 

akuntansi penggajian yang diterapkan pada PT. Bank DKI dapat mendukung 

keefektifan pengendalian internal penggajian yang memadai. Berdasarkan 

pengendalian internal penggajian yang diterapkan pada PT. Bank DKI, maka 

penulis akan menguraikan mengenai efektivitas pengendalian internal penggajian 

yang ada pada PT. Bank DKI, yang dinilai telah memadai. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal dalam 

perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

- Nilai Etika dan kejujuran 

Pada PT. Bank DKI ditetapkan peraturan yang tertulis antara lain 

mengenai jam masuk kerja, jam pulang kerja, dan hukuman disiplin 

yang berkaitan dengan ketidak hadiran seorang karyawan. Peraturan 

EVALUASI ATAS..., Nuki Ayu Nurachmaseanti, Ak.-IBS, 2010



tersebut untuk dijalankan oleh setiap karyawan dalam praktek kerja 

sehingga dapat menjadi etika dan perilaku karyawan. Dengan 

demikian nilai etika dan kejujuran dapat dijadikan dasar pengendalian 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengurangi dan 

mencegah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-

individu dalam perusahaan. 

- Komitmen terhadap kompetensi  

Karyawan yang berada di PT. Bank DKI berkompeten akan tugas 

yang ada dalam bagian-bagiannya, ditunjang dengan latar belakang 

pengalaman yang memadai.  

- Falsafah manajemen dan gaya operasi 

Pada PT. Bank DKI, sangat ditekankan pengelolaan gaji dengan 

benar, tepat waktu, aman dan akurat sehingga dapat mendukung 

pengendalian internal penggajian. Perusahaan juga selalu menekankan 

kepada karyawannya untuk mentaati kebijakan mengenai gaji dan 

sistem akuntansi penggajian yang berlaku pada PT. Bank DKI. 

- Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia  

Pada PT. Bank DKI terdapat kebijakan khusus sehubungan dengan 

proses penerimaan, penempatan, pelatihan, promosi maupun tindakan 

perbaikan dalam perusahaan, serta mengenai dilaksanakannya 

program pelatihan sumber daya manusia. Karyawan yang terdapat 

dalam PT. Bank DKI melewati masa kontrak selama satu tahun 
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sebelum menjadi karyawan tetap dan sebelumnya telah diberitahukan 

mengenai sanksi yang ada.  

2. Risk Assesment (perkiraan risiko) 

Untuk menghindari penetapan risiko dalam pengelolaan gaji, PT. Bank 

DKI menerapkan aplikasi yang menggunakan payroll yang dapat 

memperkecil kesalahan yang terjadi sehingga perkiraan risiko yang 

mungkin timbul dapat diantisipasi secara memadai.  

3. Control Activities (kegiatan pengendalian) 

Pada PT. Bank DKI, hal-hal yang menyangkut aktivitas pengendalian 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

- Pemisahan tugas yang cukup 

Pada PT. Bank DKI, terdapat pemisahan tugas diantara departemen-

departemen yang ada dalam perusahaan. Hal ini ditujukan untuk 

menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang berhubungan 

dengan transaksi penggajian.  

- Prosedur otorisasi yang jelas  

Pada PT. Bank DKI, berbagai tindakan pengendalian dilakukan 

dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan dan tingkat 

otorisasi transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengolahan 

informasi yang berkaitan dengan penggajian dalam bentuk dokumen 

dan catatan-catatan yang buat rangkap.  
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- Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen dan catatan pada PT. Bank DKI merupakan objek dimana 

setiap transaksi diikhtisarkan melalui prosedur yang ada, sehingga 

memberikan jaminan bahwa setiap transaksi telah dicatat dengan 

benar. Dengan demikian tingkat keakuratan, kelengkapan dan 

otorisasi dalam transaksi penggajian dapat dilaksanakan secara 

memadai. 

- Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

Untuk memenuhi unsur pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, 

bagian personalia pada PT. Bank DKI meyediakan lemari arsip untuk 

menyimpan catatan penting. Pengendalian yang berhubungan dengan 

perlindungan peralatan, program dan berkas data komputer adalah 

dengan digunakan password khusus asset dari perbedaan perhitungan 

antara catatan pengendalian dengan hasil perhitungan fisik.  

4. Informasi dan Komunikasi  

Sistem informal dan komunikasi pada PT. Bank DKI telah cukup 

memadai, sehingga manajemen mendapatkan informasi yang relevan, 

tepat waktu dan akurat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggunaan 

alat bantu berupa komputer sehingga dapat memudahkan pengguna 

internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan dalam transaksi 

penggajian.  
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Dengan diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal yang telah 

diuraikan di atas, maka PT. Bank DKI dinilai telah efektif dalam 

melaksanakan pengendalian internal penggajian pada perusahaan. Hal ini 

didukung pula dengan penerapan tujuan-tujuan pengendalian internal 

penggajian yang terpenuhi dengan efektif, hal ini tercermin dengan 

adanya :  

1. Eksistensi atau keberadaan 

Pada PT. Bank DKI, tidak memungkinkan dimasukkannya transaksi 

fiktif atau transaksi yang tidak ada dalam jurnal atau catatan 

akuntansi lainnya, karena pihak yang berwenang dalam perusahaan 

selalu mengawasi dengan teliti transaksi-transaksi yang berhubungan 

dengan penggajian. 

2. Akurasi  

Pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penggajian pada PT. 

Bank DKI diotorisasi dengan pantas oleh pihak yang berwenang 

dalam perusahaan, karena bila terdapat transaksi yang tidak 

diotorisasi dapat menyebabkan transaksi yang curang dan akan 

berdampak pada pemborosan aktiva yang akan merugikan 

perusahaan.  
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3. Kelengkapan  

Pada PT. Bank DKI selalu menghindari kekeliruan dalam perhitungan 

gaji di berbagai tahap, karena dalam proses pencatatannya ada 

penilaian strukur pengendalian internal yang memadai.  

4. Ketepatan waktu 

Transaksi penggajian pada PT. Bank DKI, dicatat pada waktu yang 

tepat, agar laporan keuangan tidak salah saji. Bila transaksi dicatat 

sebelum atau sesudah waktu terjadinya, memperbesar kemungkinan 

transaksi tidak dicatat dalam jumlah yang pantas.  

5. Posting dan pengikhtisaran  

Pada PT.Bank DKI, transaksi penggajian perusahaan diikhtisarkan 

dalam bentuk jurnal dan berdasarkan perkiraan yang dicatat dalam 

buku besar dan berkas induk. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

kebenaran klasifikasi dan pengikhtisaran.  

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dan 

tujuan-tujuan pengendalian internal penggajian yang diterapkan pada PT. Bank 

DKI dapat dinyatakan telah efektif.  
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FLOWCHART SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN  

 

Bagian SDM           Bagian Penggajian                Bagian Akuntansi  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan data dan evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi komputerisasi dan prosedur 

penggajian yang cukup baik karena telah sesuai dengan asas dan ketentuan yang 

berlaku. Dan sistem ini juga cukup aman, tepat waktu dan sistematis. Sistem dan 

prosedur ini secara umum telah memenuhi kriteria pengendalian intern, baik 

dalam hal struktur, organisasi, sistem otorisasi serta prosedur pencatatannya.  

2. Perusahaan memiliki prosedur-prosedur dalam pengelolaan kegiatan penggajian 

perusahaan. Dimulai dari prosedur pencatatan waktu hadir,  pembuatan daftar 

gaji dan pembayaran gaji dan setiap dokumen yang dibuat harus diverifikasi agar 

terjamin keandalan dan keakuratan informasinya, serta ditandatangani oleh yang 

bertanggung jawab atas pembuatan dokumen tersebut  

3. Perusahaan memiliki keunggulan dalam sistem informasi akuntansi, karena 

memiliki mesin pencatat waktu otomatis yang menggunakan sistem online 

sehingga data langsung masuk ke dalam sistem komputer dan untuk proses 

penggajian terpusat di kantor pusat (settlement), sedangkan untuk kelemahannya 

yaitu saat listrik mati mesin pencatat waktu hadir tidak dapat beroperasi sehingga 

dapat memungkinkan kecurangan dengan memanipulasi data, kemungkinan 
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terjadinya kesalahan dalam menginput data dikarenakan jumlah karyawan yang 

cukup banyak untuk diinput dan lalu lintas data dari Bagian Sumber Daya 

Manusia ke Bagian Penggajian ke Bagian Akuntansi masih manual (semi 

otomasi) karena data dimasukkan ke dalam flash disk dan flash disk ini yang akan 

mengalir ke Bagian-Bagian tersebut dan kemudian di upload.  

V.2 Saran 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dievaluasi yang telah dilakukan, maka 

penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Untuk lalu lintas data dari Bagian Sumber Daya Manusia ke Bagian Penggajian 

ke Bagian Akuntansi sebaiknya sudah otomasi, sehingga dapat mencegah 

hilangnya data yang diakibatkan adanya virus yang berasal dari salah satu 

komputer bagian tersebut.  

2. Perusahaan melihat integritas dari pelaksana. Karena dalam penggajian ini 

menyangkut uang yang dibayarkan kepada seluruh karyawan PT. Bank DKI, 

sehingga  setiap pelaksana harus jujur dalam melaksanakan pekerjaanya agar 

tidak merugikan orang lain.  

3. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan untuk kompetensi pelaksana agar 

para pelaksana dapat mengerti dengan jelas bagaimana sistem informasi 

akuntansi yang ada di perusahaan sehingga dalam menjalankan tugas pekerjaanya 

tercegah dari kesalahan yang ditimbulkan dari kelalaian dari pelaksana sendiri. 

4. Perusahaan sebaiknya melakukan kaderisasi pelaksana, seperti melakukan 

pelatihan untuk para karyawan yang akan atau sudah menempati posisi jabatan 
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tersebut. Kemudian juga melakukan mutasi, rotasi dan promosi terhadap para 

karyawannya agar para karyawan dapat berkembang.  
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