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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  

I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Tujuan ekonomis dan sosial harus merupakan satu kesatuan yang erat dan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mendukung kedua tujuan perusahaan 

tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk membuat sistem informasi akuntansi 

dalam penggajian, agar 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. Untuk 

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. 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.   

 

1.2 Batasan Masalah  

Penelitian ini lebih memfokuskan untuk melihat bagaimana sistem informasi 

akuntansi mengenai aplikasi penggajian di PT. Bank DKI di Bagian-Bagian Sumber 

Daya Manusia dan Penggajian.  

 

1.3  Perumusan Masalah  

  Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini akan berfokus pada sistem informasi 

akuntansi mengenai aplikasi penggajian di PT. Bank DKI. Oleh karena itu, pertanyaan 

penelitian akan meliputi : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi dan prosedur penggajian yang 

dilakukan oleh perusahaan? 

2. Bagaimana tata  kelola kegiatan penggajian perusahaan? 

3. Keunggulan dan kelemahan sistem informasi akuntansi penggajian PT. 

Bank DKI 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sistem informasi akuntansi dan prosedur penggajian yang dilakukan 

oleh perusahaan.  

2. Mengetahui tata kelola kegiatan penggajian perusahaan.  

3. 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.  

 

II. LANDASAN TEORI  

2.1 Sistem Informasi Akuntansi   

 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. 

 

2.2  Sistem Informasi Akuntansi mengenai Penggajian 

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.  

2.2.1 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. 

2.2.2  Sistem Pembayaran Gaji Berdasarkan Komputer 

Menurut James A Hall (2007), 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.   

2.2.3 Formulir dalam prosedur penggajian  

 Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2008), secara umum 

formulir-formulir yang dipergunakan terdiri dari dokumen pendukung perubahan gaji, 

kartu jam hadir, daftar gaji, rekapitulasi daftar hadir, surat pernyataan gaji, amplop gaji 

dan bukti kas keluar. 

 

2.3 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.  

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

Teori  

Praktek  

Analisis 

Kesimpulan 

dan saran 



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 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.  

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Objek penelitian dilakukan terhadap PT. Bank DKI. 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. 

3.2   Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil 

dari PT. Bank DKI pada Bagian Sumber Daya Manusia dan Penggajian. Metode 

Pengambilan Sampel yaitu karena populasi yang akan dijadikan responden penelitian 

tidak termasuk dalam hitungan banyak, maka seluruh populasi merupakan sampel yang 

diteliti dalam karya tulis ini. Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa 

cara, terdiri dari penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan 

(Library Reaserch). 

3.3 Metode Analisis Data 

 Penulis menggunakan metode deskriptif analisis 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. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1  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.  

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. 

Perhitungan pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan karyawan di PT. Bank 

DKI yang diatur adalah gaji pokok, uang makan dan uang transportasi, tunjangan 

jabatan, tunjangan perumahan, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti, uang 

lembur dan bonus. 

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 potongan absen, iuran wajib pensiun, 

iuran tunjangan hari tua, Jamsostek, Asuransi, 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).  

Langkah-langkah proses penggajian PT. Bank DKI, adalah 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.  

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

3. Karyawan yang pindah/rotasi ke unit lain. 

4. Karyawan yang memperoleh 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.  

 Di bawah ini 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 

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 

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 Bagian Personalia, Bagian Penggajian, Bagian Akuntansi dan Karyawan.  

 

4.2 Evaluasi Hasil Penelitian  

4.2.1 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 adalah sederhana, fleksibel, koordinatif, jelas dan transparan.  

  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.  

4.2.2 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 

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.  

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 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, yang 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 membayar 

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.  

 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 ketentuan 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.  

 

 

 



4.2.3 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 adalah Bagian Penggajian. 

  Fungsi yang mencatat biaya gaji dan menjurnal besarnya gaji adalah Bagian   

Akuntansi.  

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.  



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 : 

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 di input 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.  

 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.  

4.2.4 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.  

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 

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.  

 

4.3 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 

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. 

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 manajeman 

perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.  

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, komitmen terhadap 

kompetensi, falsafah manajemen dan gaya operasi, kebijakan dan 

pelatihan sumber daya manusia  

2. Risk Assesment (perkiraan risiko) 

3. Control Activities (kegiatan pengendalian) 

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 eksistensi atau keberadaan, akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, posting 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.  

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

1. Perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi 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.  

3. Setiap dokumen yang dibuat harus diverifikasi agar terjamin keandalan dan 

keakuratan informasinya, serta ditandatangani oleh yang bertanggung jawab atas 

pembuatan dokumen tersebut.  

4. 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 kemungkinan 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 diunggah 

(upload). 

 

 5.2 Saran  

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 lebih memperhatikan 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 

tersebut. Kemudian juga melakukan mutasi, rotasi dan promosi terhadap para 

karyawannya agar para karyawan dapat berkembang.  
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