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ABSTRACT 
 

This research focuses on Payroll Accounting System in Rumah Sakit Pertamina Jaya 

(RSPJ).The purpose of this research is to determine payroll accounting system and the 

influence of accounting system on the effectiveness and efficiency in the activities of the 

payroll in RSPJ. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

 The method that use in this study is qualitative analitical description.Qualitative 

analitical description is used to analyze payroll accounting system in RSPJ Collection data 

in this research using observation, interview, questionnaire and library research. 

 The result of this research showed that the payroll accounting system in RSPJ is 

similar with existing theory.  Rumah Sakit Peertamina  Jaya has sisem computer based 

accounting information with the use of Linux software and SAP and is supported by the 

payroll procedures effectively and efficiently. Systems and procedures have met the criteria 

for internal contro, both in terms of structure  the system of authorization and recording 

systems. 

 

Keywords :  Payroll accounting information  system , internal control , computer-based 

systems . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan teknologi  informasi  telah  mengalami perkembangan yang luar 

biasa dengan ditemukannya hardware, software, teknologi penyimpanan data (stronger) 

yang bergabung menjadi komputer dan di era globalisasi ini, teknologi yang 

terkomputerisasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan.  

Adanya sistem informasi yang baik yaitu dengan adanya kecepatan dan 

keakuratan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi 

menurut Zare dalam Alannita dan Suaryana (2014: 34) adalah komponen dan elemen 

dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan 

peristiwa keuangan. Sedangkan menurut Edison et al dalam Alannita dan Suaryana 

(2014: 34) sistem informasi akuntansi memberi kesempatan bagi pebisnis untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga 

memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif.  

Dengan adanya teknologi komputer  mempunyai dampak  yang sangat besar bagi 

akuntan dan perkembangan sistem informasi akuntansi. Dengan komputer perkerjaan 

akuntan akan semakin dipermudah dan informasi yang di hasilkanpun dapat selesai tepat 

pada waktunya. 

Dalam bukunya Hall (2011: 47)  menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tersebut 

mempengaruhi perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam hal pemerosesan 

data, pengendalian interen, dan peningkatan jumlah informasi dalam pelaporan 

keuangan. Akhirnya kemajuan teknologi berpengaruh pada profesi  akuntan, akuntan di 
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tuntut sebagai pengguna layan komputer, sebagai desainer dan akuntan sebagai auditor 

sistem. Dalam kebanyakaan perusahaan, fungsi akuntan hanya sebagai pengguna layanan 

komputer, semua sistem memperoses transaksi keuangan yang berdampak pada fungsi 

akuntansi tertentu.   

Sistem yang baik diawali oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber 

daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan faktor dominan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Sebagai imbalan kepada sumber daya tersebut, maka perusahaan 

memberikan serangkaian penghargaan dimana salah satu komponennya adalah gaji. 

Organisasi harus dapat selalu memberikan kepuasan kerja serta motivasi  kepada para 

pegawainya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu upaya 

pemberian kepuasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan 

pemberian kompensasi yang dapat berupa asuransi kesehatan, bonus, honor tambahan, 

kenaikan gaji, tunjangan, dan kebijakan lainnya yang dapat disesuaikan dengan setiap 

pegawai agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktifitasnya 

dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan jurnal yang berjudul “Managing Employee 

Compensation and Benefit for Job Satisfication in Libraries and Information Centres in 

Nigeria” oleh Odunlade, R, O. (2012: 10) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara 

kompensasi yang diberikan kepada pegawai dengan kepuasan kerjanya, artinya bahwa 

tingkat kepuasan pegawai mayoritas didapatkan dari gaji dan manfaat (benefit) yang 

mereka dapatkan sebagai kompensasi dari pekerjaannya. 

Oleh sebab itu  kegiatan penggajian dalam sistem akuntansi bermanfaat sebagai 

penyedia informasi keuangan perusahaan. Sistem informasi akuntansi  penggajian pada 

saat proses penggajian tersebut diperlukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Dengan cara tersebut dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pengawasan 

pelaksanaan penggajian. Melalui sistem akuntansi yang baik dapat dirancang prosedur 
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penggajian yang baik, serta memberikan informasi yang dapat menjadikan bahan 

pertimbangan bagi manajemen. Karena masalah penggajian merupakan masalah yang 

sering dihadapi oleh setiap perusahaan.  

Masalah yang ada bukan saja menyangkut besaran uang yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menggaji karyawan melainkan juga penilaian terhadap kinerjanya. Hal 

ini berhubungan erat dengan sistem kepegawaian, bobot pekerjaan, tanggung jawab 

perusahaan atas hidup karyawan dan keluarganya secara moral. Oleh sebab itu di 

perlukan sistem dimana proses menginput data, pemerosesan data dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien  sehingga output yang di hasilkan dapat menjadi informasi bagi 

penggunannya. Kebanyakan perusahaan kurang memahami seberapa pentingnya 

penggunaan sistem informasi yang menjadi sumber informasi bagi manajemen. Salah 

satu masalah yang dihadapi perusahaan adanya penerapan yang parsial antara fungsi 

yang satu dengan yang lain tidak annealing. 

Adapun penelitian terdahulu untuk masalah yang sama yang dilakukan oleh  

Kumala Mega Saraswati, Sri Mangesti Rahayu, dan Achmad  Husaini yang berjudul  

“Analisis Sistem  Akuntansi  Penggajian dan Pengupahan Karyawan Dalam Usaha  

Meningkatkan  Pengendalian  Interen Perusahaan (Studi pada PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menjalankan pengendalian intern perusahaan berdasarkan analisis sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari 

www.japfacomfeed.co.id. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan 

hasil dari penelitian tersebut diperoleh adanya  kecurangan pada saat karyawan 

melakukan absen menggunakan clock card, perangkapan fungsi pada bagian 

Administrasi Human Resource Development (HRD).   
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  Berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian yang penulis lakukan  

menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan kuesioner, wawancara, obeservasi, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Penulis menganalisis dokumen, proses, sistem yang 

berjalan  dalam  peroses penggajian serta fungsi  pengendalian intern  perusahaan 

tersebut  apakah sudah sesuai dengan teori. Analisis data dimulai dari fungsi-fungsi yang 

terkait dalam sistem akuntansi penggajian, dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian, prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian, sistem  

yang terdiri dari proses meng-input data, mem-proses, serta output yang di hasilkan 

dalam sistem informasi akuntansi penggajian, struktur organisasi, sistem otorisasi, 

praktek yang sehat dalam  melakukan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dari latar 

belakang masalah diatas serta pentingnya penggajian karena berkaitan dengan nilai 

material yang dapat berdampak kepada keuangan perusahaan serta pencapaian tujuan 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk menganalisa sistem informasi akuntansi 

penggajian karyawan tetap dengan mengambil studi kasus yang ada di  Rumah Sakit 

Pertamina Jaya (RSPJ), maka dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM 

AKUNTANSI PENGGAJIAN SEBAGAI ALAT INFORMASI MANAJEMEN 

(STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT PERTAMINA JAYA)”. 

  

1.2  Perumusan Masalah 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian pada Rumah Sakit Pertamina 

Jaya dilihat dari segi teori (sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengendalian intern ) sudah memadai ? 

2. Jika  sistem informasi akuntansi yang  telah diterapkan sudah memadai dari 

segi teori (sistem informasi akuntansi penggajian dan pengendalian intern)  

apakah sistem informasi akuntansi tersebut telah  efektif dan efisien? 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok 

permasalahan yang ada, maka pembatasan masalah hanya difokuskan pada lingkup 

fungsi, komponen, dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan penggajian. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi 

penggajian, prosedur penggajian, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang 

digunakan, dan bagaimana dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi penggajian di Rumah Sakit Pertamina Jaya diterapkan sesuai dengan ketentuan 

atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada 

beberapa pihak, diantaranya : 

a. Bagi penulis: 

1. Sebagai sarana pembuktian antara teori yang telah didapat dalam kelas dengan 

fakta yang sebenarnya dan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School.  

2. Memberikan informasi sistem akuntansi penggajian di Rumah Sakit Pertamina 

Jaya.  

3. Mengetehaui permasalahan  yang biasa dihadapi dalam sistem akuntansi 

penggajian. 
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b. Bagi Akademisi  

1. Memberikan gambaran umum sistem informasi penggajian di dalam suatu 

perusahaan yang kiranya mampu memberikan manfaat ilmu akademis pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. 

c. Bagi perusahaan : 

1. Memberikan kritik dan saran kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan 

kinerja sistem akuntansi penggajian yang lebih baik. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Setiap bab dalam penulisan ini akan dibuat runtut sesuai dengan pertanyaan yang 

dirumuskan untuk memudahkan pemahaman atas penulisan ini.  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan  landasan teori yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi terutama yang berhubungan dengan sistem akuntansi 

penggajian yang menjadi permasalahan dalam penilisan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis berserta sumber data yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

  

Analisis sistem..., Rani Dwi Lestari, Ak.-IBS, 2015



 
 

7 
 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

   Dalam bab ini gambaran objek penelitan mengenai sejarah, perkembangan  

struktur organisasi Rumah Sakit Pertamina Jaya. Bab ini juga menguraikan 

hasil penelitian mengenai sistem akuntansi penggajian. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan berdasarkan keseluruhan uraian bab-bab 

sebelumnya, serta dikemukakan pula saran-saran yang kiranya dapat 

bermanfaat sebagai bahan pertimbanga perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sistem  

Sistem  menurut Hall (2011: 6) adalah kelompok dari dua atau  lebih komponen, 

atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 

Menurut Jerry Fitzgrald, et, al dalam Puspitawati dan Anggadini (2011: 2) pendekatan 

yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefiniskan sistem sebagai  

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mecapai suatu tujuan tertentu 

dengan kata lain suatu dapat dikatakan sistem apabila memenuhi 2 syarat: 

1. Memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai 

suatu tujuan, bagian-bagian itu dinamakan subsistem. 

2. Harus memenuhi 3 unsur Input-Proses-Output. 

 

  

 

 

Menurut Romey  dan Steinbart  (2009: 26)  

“A System is a set of two or more interrelated components that interact to achive 
a goal. Systems are almost always composed of smaller subsystem, each 
perfoming a specific function impotent to and supportive of the largers system of 
which it is a part”   

 

Input Proses Output 

Data akuntansi, 

faktur,kwitansi 

Proses akuntansi, 

karyawan, peralatan 

dan prosedur 

Laporan keuangan. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok dua atau lebih 

komponen, atau subsitem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan yang 

mempunyai fungsi dan  tujuan yang sama.  

 

2.1.2 Pengertian Informasi  

Menurut Bondar dan Hopwood dalam Alannita dan Suryana (2014: 36) informasi 

merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan 

keputusan. Sedangkan menurut Mulyadi dalam Alannita dan Suryana (2014: 36) 

Informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi 

penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau 

mendatang.  

 

 

 

Nilai dari informasi (value of information) ditentukan dua hal, yaitu: manfaat dan 

biaya menempatkannya. Suatu informasi di katakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa 

informasi yang di gunakan dalam suatu sistem informasi umumnya untuk beberapa 

kegunaan, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya dalam satu pihak di 

dalam organisasi (Puspitawati dan Anggadini, 2011: 15) .  

“Information is data have been organized and processed to provide meaning and 
improve the decision-making process. As a rule, users make better decisions as 
the quantity and quality of information increase”. (Romney and  Steinbart, 2009: 
27). 
 

 Jadi informasi adalah data yang telah disusun dan diproses untuk memberikan arti 

dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sebagai sebuah aturan yang 

Data -Information  -Knowlaedge- Wisdom 
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membuat penggunnya dapat  membuat keputusan yang lebih baik dengan kuantitas dan 

kualitas peningkatan informasi. Informasi yang berkualitas apabila informasi tersebut 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Relevant (Relevan) 

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu 

yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi. 

b. Accuracy (Akurat) 

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi 

dilakukan oleh dua orang atau lebih  yang berbeda, apabila pengujian tersebut 

menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat. 

c. Timely (Tepat waktu) 

Artinya informasi itu harus bersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, 

tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. 

d. Complete (Lengkap)  

Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang 

penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya. 

 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Romney dan Steinbart (2009: 28) akuntansi dan sistem informasi sangat erat 

kaitannya dimana akuntansi adalah sebuah sistem informasi. 

“an accounting information system (AIS) is a system that collection, records, 
stores, and process data to produce information for decision makers”.  

 
Jadi  sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi karena 

merupakan suatu proses mengumpulkan, mencatat, dan memproses data-data akuntansi 

dan data lainnya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan 
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keputusan dalam hal ini adalah laporan keuangan. Beragamnya kepentingan para 

pengguna melatar belakangi tumbuhnya kebutuhan perusahaan akan sebuah sistem 

informasi yang bertugas mengorganisir proses akuntansi dengan baik yakni sistem 

informasi akuntansi. 

Menurut Stettler dalam Baridwan dalam Kumala (2014: 3) sistem akuntansi 

adalah formulir, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data dengan 

tujuan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk 

mengawasi usahanya, dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 

kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.  

 

2.1.4  Tujuan Umum  Sistem  Informasi Akuntansi 

Menurut  Ikhsan  dan  Prianthara  (2008: 21)  tujuan  umum  penyusunan sistem 

akuntansi antara lain: 

1. Menyediakan informasi bagi pengelolah usaha baru. Kebutuhan  

pengembangan  sistem  akuntansi  terjadi  jika  perusahaan baru didirikan 

atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha 

yang telah dijalankan selama ini. 

2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Adakalanya sistem akuntansi manajemen yang sudah ada tidak dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen lagi seiring dengan perkembangan dunia 

bisnis dan persaingan yang semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya 

perbaikan mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi 

sistem akuntansi yang ada selama ini. 

3.  Memperbaiki pengendalian akuntansi dengan pengecekan intetrnal. 

Akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban kekayaan suatu organisasi.  
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Pengembangan  sistem  akuntansi  sering  kali  ditunjukan untuk  

memperbaiki  perlindungan  terhadap  kekayaan  organisasi sehingga 

pertanggung jawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat 

terlaksana dengan baik. 

4.  Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditunjukan untuk menghemat 

biaya. Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya 

diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh sebab itu, dalam 

menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang 

diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan.  

 
Sedangkan menurut Hall (2011: 21) tujuan sistem informasi akuntansi harus 

sesuai dengan kebutuhan para penggunannya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi 

akan berbeda pada setiap perusahaan, akan tetapi ada tiga dasar tujuan dasar yang umum 

didapati disemua sistem, tujuan-tujuan itu adalah: 

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen. Administrasi 

mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk mengelola dengan 

baik sumber daya perusahaan.  

2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi 

memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk melaksaakan 

tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut. 

3. Mendukung operasioanal harian  perusahaan. Sistem informasi menyediakan 

informasi bagi para personel operasioanal untuk membantu mereka 

melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efisien dan efektif. 
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2.1.5   Model Umum Sistem Informasi Akuntansi 

Model umum dalam pengaplikasian sistem informasi akuntansi adalah pengguna 

akhir, sumber data, pengumpulan data, pemerosesan data, manajemen data, pembuatan 

informasi, dan umpan balik. Hall (2011: 15). 

1. Pengguna akhir 

Pengguna akhir (end user) dibagi ke dalam dua kelompok umum: eksternal dan 

internal. Pengguna eksternal meliputi para kordinator, pemegang saham, calon 

investor, lembaga pemerintah, kantor pajak, pemasok, dan pelanggan. Pengguna 

informasi pada internal perusahaan  meliputi bank, SEC dan IRS, yang akan 

menerima informasi dalam bentuk informasi dalam bentuk laporan keuangan, 

pengembalian pajak, serta berbagai laporan lainnya yang secara hukum wajib dibuat 

perusahaan.  

Dalam sistem informasi akuntansi data dan informasi, data adalah berbagai 

fakta, yang akan atau mungkin tidak diproses (diedit, diringkas, atau diperbaiki) dan 

tidak memilik pengaruh langsung atas pengguna. Sebaliknya, informasi (information) 

menyebabkan pengguna mengambil tindakan yang akan dilakukan atau tidak 

dilakukan. 
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Tabel 1.1 Model Umum untuk Sistem Informasi Akuntansi 

Lingkungan Eksternal 

Manajemen Basis Data 

 

 

 

 

 

 

    Perusahaan 

   Umpan balik 

 

2. Sumber  Data 
 
Sumber data (data source) adalah berbagai transaksi keuangan yang masuk 

kedalam sistem informasi baik dari sumber intern  maupun eksternal. 

Transaksi keuangan eksternal adalah data yang paling umum untuk 

kebanyakan perusahaan. Transaksi ini adalah berbagai pertukaraan ekonomi 

dengan berbagai entitas bisnis dan individu lain di luar perusahaan. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data (data collection) adalah tahap operational pertama dalam 

sistem informasi. Tujuannya memastikan bahwa data kegiataan yang masuk 

ke dalam sistem valid, lengkap, dan bebas dari kesalahan. Terdapat dua 

Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

Umpan Balik 

 

  

 

Manajemen Basis 

Data 

 

Sumber 

Data 

Eksternal 

Pengumpulan 

Data 

 

Pemerosesan 

Data 

 

Pembuataan 

Informasi 

 

Pengguna 

Akhir 

Eksternal 

 

Sumber Data 

Internal 

 

Pengguna 

Akhir 
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aturan yang menetukan dalam desain prosedur pengumpulan data yaitu 

relevansi dan efisiensi. 

4. Pemerosesan Data 

Setelah selesai dikumpulkan, data biasanya membutuhkan pemerosesan agar 

dapat menghasilkan informasi. Berbagai pekerjaan dalam tahap pemerosesan 

data (data processing) berkisar dari sederhana hingga yang rumit. 

 

2.1.6  Pengertian Gaji 

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja dalam Manurung dan Aprilia (2012: 

13) gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana.  

Siklus penggajian dan pengupahan dibagi menjadi empat fungsi bisnis menurut 

Arens dkk, dalam Manurung dan Aprilia (2012: 14) siklus ini dimulai dengan merekrut 

sumber daya manusia. Yang paling banyak berperan pada fungsi bisnis ini adalah bagian 

personalia. Jadi pengertian gaji adalah suatu imbalan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya atas pengorbanan tenaga, pikiran, serta waktu karyawan tersebut untuk 

perusahaan, dibayarkan secara periodik. Jumlah gaji dihitung berdasrkan komponen-

komponen gaji yang ada di perusahaan dan sesuai dengan jabatan karyawan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2010: 178) terdapat lima fungsi yang terkait dalam 

siklus penggajian, yaitu  :   

1. Fungsi siklus penggajian bertanggung jawab untuk mencari pegawai baru, 

menyeleksi calon pegawai, memutuskan penempatan pegawai baru, membuat 

surat keputusan penetapan tarif gaji, kenaikan pangkat dan golongan gaji, 

mutasi pegawai dan pemberhentian pegawai.  
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2. Fungsi siklus penggajian bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua pegawai perusahaan. Sistem pengendalian yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh 

fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. Dokumennya pada fungsi ini 

terdiri dari kartu absen (time card), job time ticket. 

3.  Fungsi siklus penggajian bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang 

berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap pegawai selama jangka waktu pembayaran gaji. 

Dokumen yang digunakan pada fungsi ini adalah cek gaji (payroll check). 

4. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul 

dalam hubungannya dengan pembayaran gaji.  

5. Fungsi siklus penggajian bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji yang dilakukan. 

 

2.1.7  Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

Menurut James A. Hall (2011: 390) secara teori, cek gaji dapat diperoses melalui 

sistem utang usaha dan pengeluaraan kas regular. Dalam sistem penggajian berbasis 

komputer otomatisasi sistem penggajian menggunakan pemerosesan batch. Karena 

sistem penggajian tidak sering dilakukan (mingguan atau bulanan), sistem tersebut sering 

sekali cocok dengan pemerosesan data, fomulir kegiatan personalia, kartu pekerjaan, 

kartu waktu yang dikonversi ke file digital. Program komputer batch melakukan 

pencatatan dengan terperinci, penulisan cek, dan fungsi buku besar umum.  

Mulyadi (2010: 391) menyatakan bahwa sistem akuntansi penggajian dirancang 

untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya, 

perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin 
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validitas, otorisasi kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan ketepatan 

posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian dan pengupahan.  

Jadi dapat disimpulkan pengertian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

adalah suatu kegiatan-kegiatan dalam upaya menyajikan informasi keuangan bagi pihak 

yang berkepentingan dengan menggunakan alat-alat, catatan dan jaringan-jaringan 

prosedur yang digunakan manajemen dalam mengatur penyerahan jasa kepada 

karyawan, baik karyawan yang berjenjang jabatan maupun karyawan pelaksanaan. 

 

2.1.8   Prosedur Penggajian 

Sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur prosedur sebagai berikut 

Mulyadi dalam Amela (2014: 6).  

1. Prosedur Pencatatan waktu hadir, prosedur ini bertujuan untuk mencatat 

waktu hadir karyawan untuk menentukan gaji karyawan.  

2. Prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur ini fungsi pembuat  daftar gaji. Data 

yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan 

lain-lain.  

3. Prosedur distribusi biaya gaji, dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya 

tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 

manfaat tenaga kerja.  

4.  Prosedur pembuatan bukti kas keluar, bukti kas keluar merupakan perintah   

kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal, 

dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

5.  Prosedur pembayaran gaji, prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi 

akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah 
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pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran 

gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukkan uang ke amplop gaji. 

 

2.1.9   Dokumen yang Digunakan  

Terdapat beberapa dokumen dan catatan yang digunakan dalam pelaksanaan 

penggajian sebagai bukti pendukung bagi kelangsungan penggajian yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut.  

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut menurut Mulyadi (2010 : 

374) adalah sebagai berikut : 

a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen ini berupa surat-surat keputusan untuk karyawan, seperti surat 

kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan lain sebagainya.  

b. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan sebagai pencatat waktu hadir karyawan setiap saat 

karyawan tersebut hadir untuk bekerja. 

c. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga 

kerja langsung pabrik untuk mengerjakan suatu pesanan tertentu.  

d. Daftar Gaji dan Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto dari setiap karyawan suatu 

perusahaan beserta komponen-komponen gaji lainnya, seperti potongan pajak 

penghasilan (PPh 21), utang karyawan, dan lain-lain. 
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e. Rekap Daftar Gaji dan Upah 

       Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah untuk setiap departemen dari 

suatu perusahaan. 

f. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

       Dokumen ini dibuat oleh bersamaan atau terpisah dengan pembuatan daftar 

gaji dan upah, tergantung denga kebijakan perusahaan. Dokumen ini dibuat 

oleh fungsi pembuat daftar gaji.  

g. Amplop Gaji dan Upah 

       Merupakan sejumlah uang yang merupakan gaji atau upah yang diberikan 

kepada setiap karyawan yang dimasukkan ke dalam sebuah amplop. 

h. Bukti Kas Keluar 

       Dokumen ini digunakan sebagai perintah pengeluaran uang untuk pembayaran 

gaji dan upah berdasarkan informasi yang ada di dalam daftar gaji dan upah. 

i. Jurnal umum 

        Berfungsi sebagai catatan distribusi biaya yang harus dikeluarkan untuk 

tenaga kerja dari setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Adapun jurnal 

umum untuk penggajian adalah : 

 
 Pada saat pembayaran gaji 

Biaya Gaji     xxxxx 
  Utang PPh 21      xxxxx 
  Iuran Jamsostek/BPJS/Asuransi   xxxxx 
 
 Pada saat penyetoran PPh 21 

Utang PPh 21     xxxxx 
  Kas      xxxxx 
 
 Pada saat penyetoran Premi Asuransi 

Iuran Jamsostek/BPJS/Asuransi       xxxxx 
Biaya Tunjangan Asuransi (ditanggung perusahaan) xxxxx 

     Kas    xxxxx 
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j. Kartu biaya 

Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja dari setiap departemen di dalam 

suatu perusahaan.  

k. Kartu penghasilan 

Merupakan catatan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh setiap 

karyawan, atau biasa disebut dengan slip gaji. 

 

2.1.10 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Komputer. 

Karena sistem penggajian tidak sering dilakukan (mingguan atau bulanan), 

sistem tersebut sering kali cocok dengan pemerosesan batch dan file berurutan. 

Departemen memproses data, menerima formulir kegiatan personalia, kartu waktu, yang 

konversi ke file digital. Program komputer batch melakukan pencatatan dengan 

terperinci, penulisan cek, dan buku besar umum. Hall (2011: 403). 

Untuk perusahaan berukuran sedang dan besar, proses penggaji sering kali 

disatukan dalam sistem manajemen sumber daya manusia MSDM (human resource 

management-HRM). Sistem MSDM  memproses sejumlah besar data yang berkaitan 

dengan personalia, termasuk tunjangan karyawan, perencanaan tenaga kerja, relasi 

tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, kegiatan personalia (tarif pembayaran, 

pemotongan, dan lain-lain),  juga gaji. Sistem MSDM harus menyediakan akses real-

time ke file personalia dengan tujuan mencari keterangan secara langsung dan untuk 

perubahan catatan dalam status karyawan. 

Menurut Hall (2011: 405) sistem ini berbeda dari sistem otomatisasi sederhana 

dalam hal-hal berikut: 

1. Departemen operasi mengirim transaksi ke proses data melalui terminal, 
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2. File akses langsung digunakan untuk menyimpan data, dan  

3. Banyak proses yang dilakukan secara real-time. 

Adapun fitur-fitur utama dari sistem MSDM yaitu : 

1. Personalia  

Menurut Hall (2011: 405) departemen personalia melakukan  perubahan 

dalam file karyawan secara real-time melalui terminal. Perubahan ini 

termasuk karyawan baru  penghapusan karyawan yang sudah tidak bekerja, 

perubahan jumlah keluarga karyawan, perubahan pemotongan gaji, dan 

perubahan status pekerjaan (tarif pembayaran). 

Sedangkan menurut Bondar dan Hopwood (2012: 321) 

 “the business process that involves management of human resources 
(HR) is connected with establishing and maintaining an information 
system that processes HR information. The HR system should provide 
tools for setup and maintenance of information pertaining to 
organizational structure. A listing of job that exits in a organization, 
a listing of job descriptions, an a listing of any qualifications that are 
required for the job. The HR system should also provide tools for 
processing of employee data, such as employee address, payroll, and 
employee history.” 

 
Jadi proses bisnis yang melibatkan manajemen sumber daya manusia 

(SDM) yang terhubung dengan cara membangun dan memelihara sebuah 

sistem informasi yang memproses informasi SDM. Sistem HR harus 

menyediakan alat-alat untuk pengaturan dan pemeliharaan informasi yang 

berkaitan dengan struktur organisasi, sebuah daftar pekerjaan dalam suatu 

organisasi, daftar deskripsi pekerjaan, sebuah daftar kualifikasi yang 

diperlukan untuk pekerjaan itu. Sistem HR juga harus menyediakan alat-alat 

untuk pengolahan data pegawai, seperti alamat karyawan, gaji, dan sejarah 

karyawan. 
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  Tabel. 1.2  Payroll Activities menurut Bondar & Hopwood 

Add New Employess

Set Wage Rates

Record Employee 
Hours Worked per 

Clock

Accumulate Work 
Hours per Job

Verifty Employee 
Hours Workeed

Authorize Pay

Disbuse Pay

Record Pay 
Transaction

 

2. Akuntansi Biaya  

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

setiap hari) untuk menyiptakan file pemanfaatan tenaga kerja (laboure usage 

file). 

3. Penjagaan Waktu 

Ketika menerima kartu waktu yang sudah disetujui dari supervisior pada tiap 

akhir minggu, departemen penjagaan waktu membuat file kehadiran 

(attendance file).  

4. Pemprosesan Data 

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

(1) Biaya tenaga kerja didistribusikan ke berbagai WIP, overhead, dan 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 karyawan 

(employee file). Salinan dari file ini dikirim ke departemen utang dan 

pengeluaran kas. 
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(4) File catatan karyawan diperbarui. 

(5) Cek penggajian disiapkan dan ditandatangani. Cek tersebut dikirim ke 

bendahara untuk diperiksa dan direkomendasikan dengan daftar gaji. Cek 

pembayaran ini kemudian didistribusikan ke para karyawan1. 

(6) File bukti pengeluaran diperbaharui dan satu cek disiapkan untuk dana 

yang akan diteransfer ke akun dana gaji. Cek dan salinan bukti 

pengeluaran dikirim ke departemen pengeluaran kas. Satu salinan bukti 

tersebut di kirim ke departemen buku besar umum, dan salinan yang 

terakhir dikirim ke departemen utang. 

(7) Pada akhir proses, sistem tersebut menerima file rangkuman distribusi 

tenaga kerja dan file bukti pengeluaran dan memperbaharui file buku besar 

umum. 

 

2.1.11 Aktivitas Sistem Informasi Penggajian 

Menurut Romney & Steinbart (2011:527), aktivitas sistem informasi akuntansi 

penggajian terdiri dari: 

1. Melakukan update master file penggajian. 

Aktivitas pertama dalam sistem informasi akuntansi penggajian melibatkan 

update master file penggajian untuk menggambarkan berbagai jenis 

perubahan gaji yaitu mempekerjakan, menghentikan, perubahan pada tarif 

pajak, atau perubahan diskresi pemotongan. Semua perubahan gaji sangat 

                                                 
1 Untuk pengendalian internal tambahan, banyak perusahaan mendorong para karyawannya agar cek 

mereka langsung didpositokan ke rekenening bank. 
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penting dimasukkan tepat waktu dan menggambarkan secara tepat dalam 

pembayaran berikutnya.  

2. Melakukan update tarif dan pengurangan pajak. Aktivitas kedua dalam sistem 

informasi akuntansi  penggajian adalah melakukan update tarif dan 

pengurangan pajak. Perubahan dilakukan oleh departemen penggajian, tetapi 

jarang terjadi. Perubahan terjadi jika menerima keputusan dari pemerintah 

mengenai perubahan tarif pajak. 

3. Melakukan validasi waktu dan data kehadiran. 

Aktivitas ketiga dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah validasi 

setiap waktu dan data hadir karyawan. Aktivitas ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Skema pembayaran 

Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan basis per jam, banyak 

perusahaan menggunakan time card untuk mencatat jam masuk dan jam 

pulang karyawan setiap hari. Time cards ini memberikan informasi total 

jam kerja selama periode pembayaran. Banyak juga perusahaan 

mengganti time cards dengan time clocks elektronik, seperti menggunakan 

ID Cards untuk mencatat kehadiran karyawan. 

2. Peluang menggunakan teknologi informasi akuntansi 

Proses penggajian dapat dibuat lebih efisien dengan mengumpulkan 

pencatatan waktu dan kehadiran karyawan secara elektronik. Ini dapat 

mengurangi waktu dan potensi kesalahan terkait dengan pencatatan 

manual, verifikasi, hingga memasukkan data kehadiran dan waktu. 

3. Menyiapkan gaji. 
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Aktivitas ketiga dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah 

menyiapkan gaji. Semua dokumen yang berhubungan dengan komponen 

gaji, seperti total jam kerja, absensi, dan sebagainya dikumpulkan untuk 

dilakukan perhitungan gaji. Setelah dihitung, akan diotorisasi oleh atasan 

yang memiliki wewenang. Kemudian slip gaji dicetak yang berisi total 

gaji kotor dikurangi total potongan hingga mendapatkan total gaji bersih. 

4. Membayar gaji. 

Aktivitas keempat dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah 

membayar gaji kepada karyawan. Slip gaji yang telah dicetak akan 

diberikan kepada karyawan. Karyawan bagian akuntansi mencatat 

pengeluaran kas atas gaji. 

5. Menghitung pajak yang dibayarkan kepada karyawan. 

Aktivitas kelima dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah 

menghitung pajak. Pajak dipotong darin gaji karyawan. Pajak yang telah 

dikumpulkan dari potongan penghasilan, akan disetor ke kantor pajak. 

6. Membayar pajak dari gaji dan pengurangan lain-lain. 

7. Aktivitas terakhir dalam sistem informasi akuntansi penggajian adalah 

membayar pajak yang berasal dari potongan gaji karyawan. 

Dalam aktivitas premerosesannya di butuhkann sistem yang berupa perangkat 

lunak yang membentu personalia dalam pemerosesan penggajian secara 

terkomputerisasi. Menurut  Enterprise Resource Planning (ERP): Global Opportunities 

& Challenges (Liaquat Hossai), Sistem ERP atau sistem perusahaan adalah sistem 

perangkat lunak untuk manajemen bisnis, mencakup modul pendukung divisi fungsional 

seperti perencanaan, manufaktur, penjualan, pemasaran, distribusi, akuntansi, keuangan, 
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MSDM, manajemen proyek, manajemen persediaan, pelayanan dan pemeliharaan, 

transportasi dan e-business. 

System  Application  and Product in Data Processing (SAP) adalah produk 

perangkat lunak ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai 

macam aplikasi bisnis, dimana setiap aplikasi mewakilkan area bisnis tertentu. 

Bondar dan Hopwood (2012:322) HR melakukan aktivitas pemerosesanya 

menggunakan SAP  ERP. Pencatatatan data karyawan untuk  adminisnistrasi, pelaporan 

waktu, dan tujuan penggajian merupakan tugas pusat dari sumber daya manusia. SAP 

ERP unit informasi yang digunakan  untuk memasukan data master yang disebut 

infotypes muncul dalam layar entri data.  Sistem SAP ERP mampu menyimpan dan 

memproses sejumlah informasi yang berkaitan dengan  proses bisnis pengadaan.  

Terdapat dua model  SAP ERP yang pertama the personal administration module 

(HR-PA) konsen terhadap data karyawaan seperti data personal, data gaji, dan kinerja 

karyawan. Kedua the personnel planning and development module (HR-PD) yaitu 

menyediakan alat untuk pemeliharaan informasi struktur organisasi.   

 

2.1.12  Pengendalian Intern  

2.1.12.1 Definisi Pengendalian Intern  

Boynton dan Johns dalam Manurung dan Apriliani (2012: 14) menjelaskan 

bahwa Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) dalam 

laporannya mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut : 

 “Intenal control is a process, effected by an entitiy’s board of director, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories : 
1. reliability of financial reporting  
2. compliance with applicable laws and regulations  
3. effectiveness and effiency of operartions”.  
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Pengendalian intern dapat diartikan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan 

direksi, manajemen, serta personil lain dalam sebuah entitas, yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan kefektifan serta 

keefisienan operasi. Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwod (2012: 109). 

“the concept of intern  control is based on two major premises: responsibility and 
reasonable assurance. Responsibility has to do with management and the Board 
of Directors being responsible for establising and maintaining the intenal  
control process. Reasonable assurance, has to do with relative cost and benefits 
of control”. 
  
Jadi  konsep pengendalian intern didasarkan pada tanggung jawab dan keyakinan 

memadai. Tanggung jawab berkaitan dengan manajemen dan direksi yang bertanggung 

jawab untuk membangun sistem dan memelihara proses pengendalian intern  serta 

jaminan yang wajar, yang harus dilakukan dengan biaya relatif dan manfaat dari kontrol 

tersebut. 

Sedangkan menurut AICPA, dalam Sunarto dikutip oleh En dan  Suryadi (2011: 

4) konsep dasar yang terkandung dalam definisi pengendalian intern  menurut laporan 

COSO, adalah:  

a. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara 

untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.  

b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga 

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan 

komisaris, manajemen, serta personel lainnya.  

c. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya 

keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena 
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adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem 

pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat.  

d.  Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan 

keuangan, kesesuaian operasi.  

 

2.1.12.2 Komponen Pengendalian Intern   

Arens dkk, dalam Manurung dan Aprila (2012) menyebutkan ada lima 

komponen pengendalian intern Committee of Sponsoring Organization of Treadway 

Commission (COSO), yaitu :  

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)  

Lingkungan pengendalian terdiri dari sikap, peraturan, dan prosedur yang 

menunjukkan sikap keseluruhan dari manajemen level atas, direksi, dan 

pemilik sebuah entitas mengenai pengendalian intern dan pentingnya bagi 

entitas. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen 

pengendalian intern lainnya, memberikan kedisiplinan dan struktur. 

Lingkungan pengendalian yang kuat terdiri dari beberapa subkomponen.  

a. Integrity and Ethical Values (integritas dan nilai etika). 

b. Commitment to Competence (komitmen terhadap kompetensi). 

c. Board of director or Audit Committee Participation (partisipasi dewan 

direksi atau komite audit). 

d. Management’s Philosophy and Operating Style (filosofi manajemen dan 

gaya operasi).  

e. Organizational Structure (struktur organisasi). 

f. Human Resource Policies and Practices (kebijakan dan praktik mengenai 

sumber daya manusia).  
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2. Risk Assessment ( Penilaian Resiko)  

Penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen berkaitan erat namun  

penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor. Manajemen melakukan 

penilaian risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan 

pengendalian intern untuk mengurangi error dan fraud sedangkan auditor 

menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan untuk audit. 

Apabila manajemen telah menilai dan menanggapi risiko dengan efektif, 

maka biasanya auditor akan mengumpulkan bukti yang lebih sedikit, begitu 

pula sebaliknya. Information and communication (informasi dan 

komunikasi). 

Informasi dan komunikasi menyangkut tujuan pelaporan keuangan, 

termasuk sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk 

mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan 

melaporkan transaksi entitas dan menjaga akuntabilitas harta dan hutang 

yang berhubungan. Komunikasi meliputi memberikan pemahaman yang 

jelas mengenai peranan dan tanggung jawab individu mengenai 

pengendalian intern pada pelaporan keuangan. 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 

Aktivitas pengendalian merupakan prosedur dan peraturan yang membantu 

memastikan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko untuk 

mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian secara umum dibagi menjadi 

lima tipe  

a. Adequate separation of duties (pemisahan fungsi yang memadai). 
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b. Proper authorization of transactions and activites (otorisasi yang layak 

bagi transaksi dan aktivitas). 

c. Adequate documents and records (dokumen dan catatan yang memadai). 

d. Physical control over asset and records (pengendalian atas harta dan 

catatan). 

e. Independent checks on performance (pemeriksaan independen terhadap 

kinerja). 

4. Monitoring (Pengawasan) 

Aktivitas pengawasan berurusan dengan penilaian kualitas pengendalian 

intern untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah beroperasi 

sesuai dengan harapan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. 

 

2.1.12.3 Kelemahan Pengendalian Intern  

Menurut Hall (2011:182) ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian intern  

disebut sebagai eskplosur (explosure). Eksposure merupakan celah dalam pelindungan 

pengendalian dan dapat meningkatkan resiko perusahaan mengalami kerugian keuangan 

atau kerugian akibat peristiwa yang tidak diinginkan. Kelemahan dalam pengendalian 

intern  dapat mengekspos perusahaan ke satu atau lebih jenis resiko berikut: 

1. Penghancuran aktiva (baik fisik maupun informasi). 

2. Pencurian aktiva. 

3. Kerusakan informasi atau sistem informasi. 

4. Gangguan sistem informasi. 
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Menurut Boynton dan Johnson  (2006) kelemahan pengendalian intern  

1.  Mistakes in Judgment  

Limitation of information, time and the other procedure. Keterbatasan 

informasi waktu dan prosedur yang di terapkan manajemen. Terkadang 

manajemen dan karyawan lain dapat salah mengambil pertimbangan dalam 

mengambil keputusan bisnis atau dalam melakukan tugas rutin. 

2. Breakdowns 

Misunderstood the instructions, carelessness, confusion, or fatigue. 

Gangguan terhadap pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi ketika 

karyawan salah mengerti instruksi atau membuat error karena tidak hati-hati, 

kebingungan, atau kelelahan. 

3. Collusion 

Cooperation cheating. Individu-individu yang bekerja sama, seperti karyawan 

yang menjalanakan fungsi pengendalian yang bekerja sama dengan karyawan 

lain atau customer atau vendor dapat melakukan fraud serta menyembunyikan 

tindakannya tersebut sehingga sulit ditemukan melalui pengendalian intern. 

4. Management Override 

Karena manajer dalam organisasi memiliki otoritas lebih dari pada pegawai 

klerikal dan produksi, proses kontrol yang efektif pada level lebih rendah 

dalam organisasi menjadi tidak effektif dari pada level yang lebih tinggi. 

5. Cost versus Benefits 

Konsep jaminan rasional berimplikasi bahwa pengendalian intern  harus tidak 

lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Pengendalian yang rasional adalah 

manfaat lebih besar dari biaya. 
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2.1.12.4 Tujuan Pengendalian Intern  Atas Penggajian  

Menurut Danke (2012) tujuan yang ingin dicapai dengan pengendalian intern  

atas penggajian adalah agar pembayaran gaji kepada karyawan dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik 

karyawan maupun perusahaan. Demikian pula menurut  Elder, dkk yang di kutip oleh 

Danke (2012) yang menyatakan tujuan pengendalian intern  atas penggajian adalah:  

1. Eksistensi atau keberadaan, yaitu agar setiap transaksi penggajian telah 

dicatat untuk pekerjaan aktual karyawan dan memastikan tidak adanya 

karyawan fiktif.  

2. Kelengkapan, yaitu untuk mencatat semua transaksi penggajian yang ada.  

3. Akurasi, Setiap transaksi penggajian dihitung secara tepat baik gaji pokok, 

potongan, dan bonus yang diberikan  

4. Klasifikasi, transaksi penggajian diklasifikasikan secara memadai  

5. Tepat waktu, setiap transaksi penggajian dicatat secara tepat waktu  

6. Posting dan pengikhtisaran, transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas 

induk penggajian dengan semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya 

pula.  

Pengendalian intern atas penggajian bertujuan untuk memastikan bahwa 

penggajian pada karyawan dilaksanakan dengan benar dan sesuai prosedurnya, serta 

untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan tidak mengalami kelebihan, 

kekurangan, maupun tidak sesuai dengan yang semestinya. Selain itu pengendalian 

intern  atas penggajian bertujuan pula untuk menghindari kecurangan yang bisa terjadi 

seperti pembayaran pada karyawan fiktif, jam kerja tidak aktual, dan pemotongan yang 

tidak sesuai. Untuk dapat dicapainya pengendalian intern  atas penggajian tersebut perlu 

dibuat sistem informasi akuntansi penggajian yang memadai agar dapat membantu 
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manajemen dalam membayarkan gaji sesuai dengan hak tiap karyawan dan dibayarkan 

pada karyawan yang tepat. Sistem informasi akuntansi penggajian yang baik harus 

mempunyai prosedur yang tepat dan dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat 

untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan. 

 

2.1.13  Efektifitas dan Efisiensi 

Efektivitas menjadi  tolak ukur atas suatu keberhasilan perusahaan. Apabila 

kegiatan berjalan dengan efektif maka suatu perusahaan dapat dikatakan sudah berhasil. 

Menurut Elder, dkk dalam Danke (2012: 23)  efektivitas adalah “Effectiveness refers to 

the acomplishment of the objective where as effieciency refers to resources used to 

achieve those objectives”.  

Jadi efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Semakin sedikit 

sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dapat 

dikatakan perusahaan sudah mencapai efektivitasnya. 

Sedangkan efektivitas  menurut Tunggal dalam  Sinain (2013: 1224) adalah hal 

yang berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah 

tercapai Kriteria efektivitas dalam fungsi penggajian dan pengupahan adalah:  

1. Adanya analisis pekerjaan.  

Maksudnya adalah perlu disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, standar 

pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi.  

2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadaan internal 

perusahaan. Dalam menentukan penilaian pekerjaan, diusahakan agar urutan 

peringkat pekerjaan tersusun dengan baik.  
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3. Adanya pemisahan fungsi.  

Maksudnya perlu disusun fungsi-fungsi dalam suatu organisasi beserta 

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. 

Nicholson dalam Amanda (2010) menyatakan bahwa efisiensi dibagi menjadi 

dua pengertian. Pertama, efisiensi Teknis (technical efficiency) yaitu pilihan proses 

produksi yang kemudian menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi 

sumberdaya. Kondisi efisiensi teknis ini digambarkan oleh titik di sepanjang kurva 

isoquan. Kedua, efisiensi ekonomis (cost efficiency) yaitu bahwa pilihan apapun teknik 

yang digunakan dalam kegiatan produksi haruslah yang meminimumkan biaya. Pada 

efisiensi ekonomis, kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran (isocost) yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Efisiensi produksi yang dipilih adalah efisiensi yang di 

dalamnya terkandung efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. 

Efisiensi ekonomis terdiri atas efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi 

teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit ekonomi untuk 

memproduksi sampai tingkat output maksimum dari jumlah input dan teknologi.  

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang 

sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan 

output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang lebih 

besar (Kost dan Rosenwig, dalam Dewi, 2010). 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

  Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai acuan dalam penulisan. Berikut adalah uraian singkat mengenai 

penelitian terdahulu tersebut. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Nama Peneliti 

 
Judul Penelitian 

 
Hasil Penelitan 

Agzhakia Renufia 
 

Analisis sistem Akutansi 
Penggajian (Studi Kasus Pada 
PT Laser Jasa Mandiri)   

Dari analisis yang terfokus pada sistem penggajian 
di PT Laser Jaya Mandiri (PT LJM). Dengan tujuan 
menganalisis sistem sistem informasi akuntansi 
penggajian perusahan tersebut  apakah sudah efektif 
dan efisien.  Dari hasil analisa tersebut sistem yang 
diterapkan PT LJM sudah sesuai dengan teori dan 
kontrol dari sistem tersebut sudah berjalan dengan 
baik. 

Nungki Ayu 
Nurachmaseanti 
 

Evaluasi Atas Sistem Informasi 
Akuntansi Mengenai Aplikasi 
Penggajian Pada PT. Bank DKI  

PT. Bank DKI memiliki sistem informasi akuntansi 
yang terkomputerisasi dan prosedur penggajuan 
yang cukup baik karena telah sesuai dengan asas 
dan ketentuanyang berlaku. Perusahan juga 
memiliki keunggulan dalam sistem informasi 
akutansi, karena memiliki mesin pencatat waktu 
otomatis yang menggunakan sistem online. 

Jimmy dan Syaiful Sistem Informasi Penggajian 
Pada PT. Sarana Baja 
Perkasa 
 

PT. Sarana Baja Perkasa merupakan perusahaan 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kontraktor. Dimana melayani penjualan alat berat 
maupun penyewaan alat berat. Dalam memperlancar 
kegiatan usahanya, perusahaan 
mempekerjakan karyawan dengan pembagian tugas 
dan tanggung jawab masing masing bagian. Untuk 
mewujudkan hubungan yang baik antara perusahaan 
dengan karyawan, maka perusahaan mengupayakan 
agar gaji karyawan dapat diproses secara cepat dan 
akurat. Akan tetapi, upaya perusahaan belum 
berjalan dengan baik karenasering terjadi kesalahan 
dalam perhitungan gaji karyawan dan berdampak 
pada keterlambatan dalam penyajian laporan 
pembayaran gaji karyawan kepada 
manajerkeuangan. Permasalahan ini terjadi karena 
jumlah karyawan yang cukup banyak dengan 
berbagai tingkatan jabatan dan perhitungan gaji 
karyawan dilakukan berdasarkan jabatan dan lama 
kerja karyawan. Dengan demikian, walaupun 
jabatan karyawan sama tetapi lama kerja berbeda, 
maka jumlah gaji yang diterima karyawan akan 
berbeda. Oleh karena itu, dirancang sistem 
informasi penggajian karyawan yang 
terkomputerisasi pada PT.Sarana Baja Perkasa 
dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Microsoft Visual Studio 2010, database dibentuk 
dengan Microsoft Access 2007, dan laporan 
dirancang dengan SAP Crystal Reports. Sistem 
informasi penggajian karyawan yang dirancang 
dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam 
perhitungan gaji karyawan dan mempercepat 
penyajian laporan pembayaran gaji karyawan 
kepada manajer keuangan. 

Eni Musriani Amir Peranan Sistem Informasi Dalam 
Menunjang Efektifitas 
Pengendalian Intern  Penggajian 

Dari hasil penelitian yang PT INTI (Persero) telah 
menerapkan sistem informasi akutansi penggajian 
dengan memadai, hal ini terlihat dari kriteria-kriteria 
yang telah diterapkan, yaitu terdiri dari unsur-unsur 
sistem informasi akuntansi seperti dengan adanya 
tujuan, masukan, keluaran, penyimpanan 
data,pengolahan, instruksi dan prosedur 
pengendalian dan pengukuran keamanan sehingga 
dapat menunjang keefektifan pengendalian intern  
penggajian yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) 
Penerpan resiko, (3) Aktivitas Pengendalian, (4) 
Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa siste informasi akuntansi gaji 
yang memadai sapat menunjang keefektifan 
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2.3 Rerengka Pemikiran 

Sistem informasi akuntansi penggajian adalah sisitem informasi akuntansi yang 

mwnyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Sistem 

informasi akuntansi penggajian berperan penting dalam membantu manajemen untuk 

memperoleh suatu informasi, Informasi yang dibutuhkan diantaranya yaitu jumlah biaya 

gaji yang diterima oleh setiap karyawan selama periode tertentu. 

pengendalan intern  penggajian. 

Lidia Purnamasari Sistem Pengendalian Intern 
Penggajian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa BMT ANDA Salatiga telah 
memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsional 
pada masing-masing bagian dalam penggajian 
karyawan. Prosedur sistem penggajian yang ada di 
BMT ANDA Salatiga sederhana dan dikatakan baik, 
serta mudah dipahami. Sistem pengendalian intern 
penggajian karyawan BMT ANDA Salatiga 
menunjukkan bahwa pengendalian internnya baik. 
Sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab 
dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang 
sehat dalam pelaksanaan fungsi setiap unit 
organisasi. Saran yang dapat diberikan adalah untuk 
pencatatan transaksi berupa bukti kas keluar, 
distribusi biaya dan catatan biaya gaji dalam jurnal 
umum seharusnya ada bagian khusus yang 
menangani transaksi tersebut. Sistem pengendalian 
intern BMT ANDA Salatiga baik, tetapi masih ada 
beberapa pegawai yang merangkap beberapa bagian, 
dan sebaiknya diperbaiki lagi supaya lebih efisien 
dalam melakukan fungsi-fungsi dan tanggung jawab 
dari tiap-tiap bagian. 

Rovi Aristia Analisis Sistem Penggajian Pada 
PMI Cabang Surakarta 

Sistem penggajian yang dilakukan PMI cabang kota 
Surakarta sudah baik dalam hal penyediaan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem 
penggajian dan dokumen-dokumen tersebut sudah 
mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki 
wewenang dalam hal ini adalah kepala bagian, 
sehingga data akuntansi yang dihasilkan terjamin 
keandalan dan ketelitiannya. Akan tetapi sistem 
penggajian yang dilakukan PMI cabang kota 
Surakarta kurang baik dalam hal pencatatan waktu 
hadir karyawan dan mengenai verifikasi daftar gaji 
karyawan, tidak adanya pencatatan waktu hadir 
karyawan terlihat dengan tidak adanya bukti hadir 
karyawan yang akan berpengaruh pada kualitas 
kerja karyawan itu sendiri. Sedangkan verifikasi 
daftar gaji karyawan memang tidak ada karena 
daftar gaji seharusnya dibuat oleh bagian gaji dan 
bagian akuntansi yang memverifikasi. Sedangkan 
pada PMI cabang kota Surakarta bagian akuntansi 
yang membuat daftar gaji. 
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Dalam sistem penggajian terhadap berapa unsur yang digunakan di dalamnya, 

yaitu fungsi dokumen, dan catatan akuntansi. Ketiga unsur tersebut akan menghasilkan 

prosedur dalam menjalankan sistem akuntansi dan akan menghasilkan suatu informasi 

yang berguna bagi penggunanya. 

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang baik di dalam suatu 

perusahaan sangat membantu bagi pihak manajemen, karyawan, serta pihak terkait 

lainnya sehingga proses penggajian dapat berjalan tepat waktu dan manajemen dapat 

mengetahui kinerja  para karyawan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam usaha meningkatkan dan memajukan perusahaan 
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada anak perusahaan Pertamina, 

yaitu Rumah Sakit Pertamina Jaya yang berlokasi di Jl.  Ahmad Yani No.1 Jakarta 

Pusat DKI Jakarta.  

Objek penelitiannya adalah Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. 

Penelitian ini bersifat studi kasus, yakni menganalisis keadaan sistem informasi 

akuntansi penggajian yang berlaku apakah penerapannya sudah sesuai dengan teori dan 

ketentuan yang berlaku dan apakah penerepannya sudah efektif dan efisien.  

 

3.2  Metode Pengumpulan Data  

3.2.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data skunder. 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data tentang perusahaan yang diperoleh 

langsung dari lapangan melalui proses kuesioner, wawancara dan 

observasi.  

2. Data Skunder 

Data skunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti yang melakukan penelitian 

terdahulu. Data skunder meliputi data atau informasi perusahaan yang 
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diperoleh dengan metode studi literaratur dan media perantara (dicatat 

diperoleh dari orang lain).  

  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

A. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field 

Research)  

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun 

sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau 

daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya 

sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup) atau 

memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner 

terbuka). 

2. Wawancara  

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan individu yaitu 

Pimpinan Penggajian karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga , bagian tersebut dianggap 

bertangung jawab dan menguasai masalah yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

3. Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian Sumber Daya Manusia 

dan  bagian penggajian baik dengan cara mengamati kegiatan pada bagian 

tersebut serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 
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4. Dokumentasi  

Melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui 

dokumen baik yang bentuk tulisan, gambar ,atau karya-karya 

monumental seseorang. Dokumentasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan cara mengumpulkan dokumen- dokumen 

yang terkait dengan kegiatan penggajian. 

B. Studi kepustakaan (Library Research)  

Penulis  melakukan penelitian kepustakaan  dari  literatur, buku-buku,  dan 

sumber-sumber bacaan lain sebagai pembanding teoritis dari kenyataan yang 

ada selama ini. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis masalah pada 

penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif analisis 

kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang 

sesuai dengan keadaan yang sebernarnya serta memberikan gambaran dan analisis 

mengenai permasalahan yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami data yang 

diperoleh berupa sistem informasi akuntansi yang digunakan perusahaan mengenai siklus 

penggajian, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran bagi objek penelitian bila 

ditemukan suatu kelemahan dan kekurangan di dalam kegiatan penggajian. 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan, langkah-langkah analisis yang 

dipergunakan peneliti adalah:  

1. Makakukan proses pengumpulan data primer dan skunder. 

2. Menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian yang berupa dokumen 

atau formulir yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait, pengendalian intern,  
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jaringan prosedur dan bagan alir yang membentuk sistem  informasi akuntansi, 

pemerosesan data yang menjadi sumber informasi, bentuk informasi yang di 

hasilkan dari sistem informasi akuntansi penggajian tersebut. Penulis akan  

membandingkannya dengan teori   (sistem informasi akuntansi dan pengendalian 

intern). 

3. Penulis selanjutnya  akan mengevaluasi sistem akuntansi Rumah Sakit Pertamina 

Jaya apakah sudah memadai atau belum memadai, sesuai dengan teori (sistem 

informasi akuntansi dan pengendalian intern), sistem  Rumah Sakit Pertamina Jaya 

evaluasi akan diukur  dengan wawancara, observasi, dokumentasi dari kelengkapan 

dokumen, prosedur serta fungsi pengendalian intern Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

4. Dari hasil evaluasi kegiatan penggajian yang apabila di katakan telah memadai 

maka penulis akan melakukan pengujian proposisi dengan perhitungan presesntase 

yang menjujukan berapa besar efektivitas pengendalian  intern serta  efisiensi:  

a. Variable yang di ukur efetivitas dan efisiensi pengendalian intern, dengan 

indikator: 

 1. Efektifitas pengendalian intren penggajian atau pengupahan pekerja 

a) Lingkungan pengendalian resiko 

b) Aktifitas pengendalian 

c) Informasi dan komunikasi 

d) Monitoring 

2. Otorisasi  yang memadai atas kegiatan perusahaan. 
a) Ketenagakerjaan dan pengupahan 

b) Efektifitas dan efisiensi 

3. Tercapainya tujuan umum pengendalian intern 

a) Tujuan pengendalian intern 
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b. Menghitung setiap  indikator jumlah responden dengan jawaban  "Ya". 

Responden dengan jawaban ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut 

senantiasa  menunjukkan  adanya  hal-hal  yang  menunjang  efektifitas 

pengendalian intern  atas penggajian.  

c. Menghitung untuk setiap  indikator jumlah responden dengan jawaban "Tidak". 

Responden dengan jawaban ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut 

senantiasa tidak menunjukkan hal-hal yang menunjang efektifitas pengendalian 

intern  atas penggajian.  

d. Menggunakan rumus Champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban "Ya", 

kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:  

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 "𝒀𝒂"

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Adapun kriteria penarikan kesimpulan dari kuesioner menurut Dean J. Champion 
(2001), yaitu : 
 

a. 0% - 25%  = berarti pelakasanaan pengendalian intern atas penggajian tidak 
efektif. 

b. 26% - 50% = berarti pelakasanaan pengendalian intern atas penggajian sedikit 
efektif. 

 
c. 51% - 75% = berarti pelakasanaan pengendalian intern atas penggajian cukup 

efektif. 
  
d. 76% - 100% =  berarti pelakasanaan pengendalian intern atas penggajian 

efektif. 
 

5. Selanjutnya  penulis akan memberikan kesimpulan tentang sistem informasi 

akuntansi penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

6. Penulis akan memberikan saran untuk Rumah Sakit Pertamina Jaya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Berdasarkan undang-undang No.08 tahun 1971 tentang Pertamina, di Indonesia 

hanya ada satu Perusahaan Minyak Milik Negara dalam bidang Industri Minyak dan Gas 

Bumi. Untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas kerja para pekerja di semua 

bidang pekerjaan maka, diadakan sistem pelayanan kesehatan yang konferensif termasuk 

mendirikan rumah sakit Pertamina. Kegiatan pelayanan kesehatan di Pertamina 

merupakan kesatuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Umum (salah satu 

direktorat penunjang Pertamina). 

  Rumah Sakit Pertamina Jaya ( RSPJ ) diresmikan penggunaannya pada tanggal 2 

April 1979 oleh dr. Amino Gondohutomo (alm) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala 

Rumah Sakit Pusat Pertamina. RSPJ merupakan rumah sakit tipe C plus, dimana 

sebelumnya adalah rumah sakit bersalin yang dikelola oleh Direktorat Perkapalan dan 

Telekomunikasi (P&T) bernama Persatuan Ikatan Pekerja Karyawati Minyak Indonesia 

atau yang biasa disingkat PIKKMI .  Berdasarkan surat keputusan Direktur Utama 

Pertamina No. Kpts-024/C0000/92-S0 maka pengelolaan RSPJ diserahkan dari 

Direktorat P&T ke Direktorat Umum. Dengan perubahan status tersebut Rumah Sakit 

Pertamina Jaya memiliki otonomi untuk mengatur manajemen perusahaan secara 

mandiri. 
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Pada saat didirikan  Rumah Sakit Pertamina Jaya mempunyai kapasitas tempat 

tidur sebanyak 54 buah. Kemudian pada tahun 1990 RSPJ menambah fasilitas ruang 

rawat inap yang ada, yaitu rawat inap pasien  psikiatri / penyakit jiwa dan rawat inap 

pasien penyakit Paru, sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 75 buah, pada tahun 1992, 

RSPJ telah mengubah sebagaian ruang. Mengacu pada Peraturan Pemerintah  No 51 

tahun 1993  tentang Analisa Mengenai dampak Lingkungan atau bisa disingkat 

AMDAL, maka RSPJ Adanya pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah atau IPAL. 

Pada tahun 1994, RSPJ juga menambah fungsi fasilitas kesehatan kemudian tahun 1996, 

RSPJ menambah fasilitas berupa Intensive Care Unit (ICU) , rontgen serta penambahan 

poliklinik.  

Tahun 1997 RSPJ telah melakukan Akreditasi Rumah Sakit Pertama dengan 5 

(lima) pelayanan dasar. Tahun 2002, PT. Rumah Sakit Pusat Pertamina berganti nama 

menjadi PT. Pertamina Bina Medika atau bisa disingkat dengan Partamedika yang 

meliputi Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah  Sakit Pertamina Jaya, Layanan 

Kesehatan Jakarta, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Rumah Sakit Pertamina Cirebon, 

Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, Rumah Sakit Pertamina Tanjung, Akademi 

Keperawatan Partamedika dan Manajemen Pengendalian Pemeliharaan Kesehatan 

(MPPK) Jakarta.  RSPJ  lulus Akreditasi yang kedua dengan 12 (duabelas) standar 

pelayanan kesehatan lainnya.  

Pada tahun 2005-2011 RSPJ mengembangkan layanan layan dalam melaksanakan 

akreditasinya degan  memberikan 16 (enambelas) layanan, yang  meliputi Administrasi 

& Manajemen yang didalamnya terdapat Pasien Safety, Pelayanan Medis, Pelayanan 

Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan &  Rekam Medis, Farmasi, K3, Radiologi, 

Laboratorium, Kamar Operasi, Pelayanan di RS & Perintal Resko Tinggi, Pelayanan 

Rehabilitasi Medik, Pelayanan Gizi, Pelayanan Intensif dan Pelayanan Darah. 
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Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011, Rumah Sakit Pertamina Jaya dengan 

Patramedika Medical Center memiliki klinik yang tersebar di wilayah JABODETABEK 

yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan disemua bidang untuk 

selalu memenuhi kebutuhan kesehatan berbasis pelayanan Dokter Keluarga yang 

menyajikan sistem pelayanan  managed care yang berorientasi pada pengendalian mutu 

& biaya kesehatan.  

Tugas utama Rumah Sakit Pertamina Jaya adalah memberikan layanan jasa 

medis kepada para pekerja Pertamina berserta keluarga, pensiunan, anak perusahaan dan 

masyarakat umum terutama yang berdomisili disekitar Jakarta Pusat, Jakarta Timur, 

Jakarta Utara dan Bekasi. 

 

4.1.2 Struktur Perusahaan 

 Rumah Sakit Pertamian Jaya didukung oleh pekerja medis yang meliputi dokter 

umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, pekerja paramedis yang meliputi perawat di 

rawat jalan dan rawat inap, dan pekerja non medis. Semua pekerja berpengalaman pada 

bidangnya. Jumlah Pekerja pada Rumah Sakit Pertamina Jaya per Januari 2015 sejumlah 

653 orang. 

Tabel 4.1.Jumlah di Rumah  Sakit Pertamina Jaya Berdasarkan Status 

Pekerja Jumlah 

PWTT 311 

PWT 38 

Mitra 135 

Out Source 169 

Total 653 
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Sumber : Data SDM Rumah Sakit Pertamina Jaya, per Januari 2015. 
 
 

 
Table 4.2 Jumlah Pekerja di Rumah sakit Pertamina Jaya Berdasarkan Kelompok Fungsi 

 

Jenis Pekerja Jumlah 
Manajemen  6 

Pekerja Medis 116 

Pekerja Keperawatan 197 

Pekerja Penunjang Medis 140 

Pekerja Non Medis 194 

Total 653 

Sumber : Data SDM Rumah Sakit Pertamina Jaya, per Januari 2015 
 

Jam Kerja Pekerja, secara keseluruhan jam kerja yang diterapkan pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya adalah  dalam 1 (satu)  minggu karena di Rumah Sakit Pertamina 

Jaya menerapkan sistem pembagian  jam kerja atau  sift . Jam kerja efektif  pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya adalah 40 (emapat puluh) jam. 

Ruamah Sakit Pertamina Jaya mengkatogorikan pekerja waktu  tidak  tetap 

(PWTT) dan pekerja waktu  tetap  (PWT), dengan pengkategorian pekerja tersebut maka 

pekerja di bayar dengan upah, upah yang dimaksud sama dengan gaji.  Pada dasarnya  

perhitungan upah pekerja  RSPJ sama dengan gaji oleh sebab itu penulis menggunakan 

istilah gaji dalam pembahasannya.  
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                     Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Pertamian Jaya 

 

Sumber: Rumah Sakit Pertamina Jaya, 2015 yang sudah diolah. 

 

4.1.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab 

Dari struktur organisasi perusahaan dapat diketahui tugas dan tanggung 

jawabnya, dengan adanya  pemisahan fungsi atau  cut off, pekerja mempunyai  tugas dan 

tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi. Adanya  pemisahan fungsi atau  cut off 

berguna sebagai alat untuk  memisahkan tugas dan  tanggung jawab setiap bagian 

sehingga akan terhindar adanya kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi. 

 Rumah sakit Pertamina Jaya memiliki sumber daya manusia yang terampil  hal 

ini di buktikan dengan bagaimana setiap bagian dapat menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai berikut .   

1. Direktur 

Iktisar jabatan untuk Direktur adalah menetapkan strategi dan kebijakan, 

menetapkan strategi dan kebijakan, menetapkan sistem pembelajaran strategi, 
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mengkoordinir pelaksanan dan mengevaluasinya guna pencapaian tujuan Rumah 

Sakit Pertamina Jaya sebagai unit operasional PT. Bina Medika. 

Tugas Pokok: 

(1) Menetapkan visi, misi, tujuan dan kebijakan RSPJ dan menjabarkan dalam 

bentuk rencana strategic, serta mengevaluasi secara berkala. 

(2) Mengndaliakan pengolahan asset  Rumah Sakit Pertamina Jaya, baik rumah 

sakit maupun seluruh klinik area sehingga tercapai utilitasi optimal dengan 

memegang prinsip efisien, efektif, aman, dan bermutu. 

(3) Mengendaliakan pengelolaan keuangan RSPJ sehingga tercapai transparasi, 

akuntabilitas dan auditable , dan mampu menunjukan kinerja keuangan yang 

tampak pada pertumbuhan RSPJ. 

(4) Mengkoordinasi pencapaian KPI RSPJ. 

(5) Merancang, menjabarkan, dan menerapkan sistem manajemen yang berfokus 

pada pelanggan. 

(6) Memastikan diterapkannya konsep-konsep keselamatan pasien, pekerja dan 

penunjang rumah sakit diseluruh klinik  area secara menyeluruh disemua lini. 

(7) Mengupayakan fasilitas pelayanan  (persononil, sarana, dan pasarana) rumah 

sakit dan seluruh klinik area sesuai dengan tingkat pelayanan rumah sakit yang 

berlaku. 

(8) Memastikan dan mengendalikan terbentuknya citra rumah sakit yang baik. 

(9) Merancang, menjabarkan dan menerapkan sistem manajemen yang efektif dan 

efisien bagi RSPJ. 

(10) Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan, kesehatan yang diberikan RSPJ dan seluruh klinik area. 

(11) Mendorong tercapainya pelayanan medis yang berkualitas. 
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(12) Mendorong  pembelajaran dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia  di RSPJ, 

sehingga budaya La PRIMA (Layanan Profesional, Ramah, Iklas, Bermutu, 

Antusias) menjadi bagian dari jalan hidup pekerja di rumah sakit dan seluruh 

klinik area. 

(13) Merancang, menjabarkan, dan menerapkan sistem informasi internal (rumah 

sakit dan seluruh klinik area) dan eksternal yang terintergrasi, serta 

mengevaluasianya secara berkala, sehingga terjadi penyampaian informasi yang 

efektif dan benar. 

(14)   Mendorong tumbuhnya budaya problem solving dan kinerja tim dengan 

merancang kerangka konsep dan kerangka penerapannya, serta mengevaluasi 

secara berkala. 

 

2. Komite Medik 

Komite medik membawahi direktur, dibentuk untuk membantu direktur dalam 

menyusun standar pelayanan medik, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi serta 

melaksanakan pembinaan etika. 

 

3. Wakil Direktur Medis  

Iktisar jabatan Wakil Direktur Medis adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengawasi dan mengevaluasi strategi kebijakan medis yang meliputi Unit MCU, 

Farmasi, Kamar Bedah, Anastesi dan CSSD, Unit Emergency, Instalasi Penunjang 

Medis, ICU dan hemodialisa, serta administrasi medis untuk menunjang pencapaian 

visi, misi, dan tujuan Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

Tugas Pokok: 

Analisis sistem..., Rani Dwi Lestari, Ak.-IBS, 2015



 
 

51 
 

(1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola seluruh asset fungsi medis 

(rumah sakit da seluruh klinik area), fungsi penunjang medis (rumah sakit dan 

sekuruh klinik area), serta fungsi farmasi (rumah sakit dan seluruh klinik area) 

agar utilitasnya optimal dan mengacu pada prinsip efisien, efektif, dan aman. 

(2)  Memantau biaya per-unit layanan dalam rangka pengendalian anggaran dan 

penetapan tarif. 

(3)  Berkoordinasi mengenai komplain layanan dengan pihak internal  dan 

eksternal. 

(4) Merencanakan produk-produk layanan sesuai dengan kebutuhan masayarakat 

dan sumber daya rumah sakit, bekerjasama dengan SMF dan Kepala Unit serta 

lintas fungsi yang terkait. 

(5) Memantau mutu dan pelayanan medis (rumah sakit dan seluruh klinik area), 

dapat bekerjasama dengan Komite Medik dan dengan berbagai pihak internal 

dan ekternal untuk pengelolaan  keselamatan pasien. 

(6) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi 

ketersediaan sumber daya manusia (rumah sakit dan seluruh klinik area), baik 

jenis, jumlah maupun kualitas. 

(7) Menetapkan lingkup kinerja dokter sesuai dengan rekomendasi Komite Medik, 

kelompok SMF dan kelompok SPMF (Satuan Pemantau Medis Fungsional) di 

RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(8) Mengkoordinir, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan 

peralatan pelayanan medis, serta sarana prasarana. 

(9) Mengkoordinir pembuatan, mengevaluasi dan mengendalikan alur pelayanan 

fungsi medis dan pelayanan farmasi di RSPJ  (rumah sakit dan seluruh klinik 

area). 
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(10) Mengkoordinir pembuatan, mengevaluasi dan mengendalikan sistem   tata kerja 

di lingkungan fungsi medis. 

(11) Menciptakan iklim kinerja fungsi medis yang mendukung peningkatan kinerja 

yang mengacu pada nilai La PRIMA. 

(12) Merancang, mengkordinasi, penerapan dan mengevaluasi jenjang karir profesi 

medis dan paramedic non keperawatan. 

(13) Merancang, mengusulkan, dan mengevaluasi sistem insentif di lingkungan 

fungsi medis bekerja sama dengan Komite Medik. 

(14) Evaluasi dan analisis setra rencana tindak lanjut atas kinerja secara berkala. 

(15) Memastikan seluruh jajaran fungsi medis berperan aktif dalam sistem informasi 

yang terintergrasi. 

(16) Membina dan menjalin kerja sama dengan fungsi lain  di lingkungan RSPJ 

untuk kelancaran tugas operasional dan keselamatan pasien. 

(17) Menempatan atau Bawahan Kendali (BKO) tenaga Satuan Medis Fungsional 

(SMF) di RSPJ   (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(18) Mengkoordinasi permohonan MCU di RSPJ (rumah sakit  dan seluruh klinik 

area dan one site). 

(19) Mengkoordinasikan permohonan Penunjang Medis di RSPJ (rumah sakit dan 

seluruh klinik area). 

 

4. Wakil Direktur Keperawatan. 

Iktisar jabatan Wakil Direktur Keperawatan adalah merencenakan, 

mengkordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan profesi 

sumber daya manusia keperawatan,  pemenuhan kebutuhan sarana keperawatan dan 

mutu asuhan keperawatan di setiap unit kerja RSPJ. 
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Tugas Pokok: 

(1)  Menyusun falsaflah keperawatan dengan tujuan keperawatan dan tujuan sesuai 

dengan falsaflah dan tujuan RSPJ. 

(2) Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan RSPJ  (rumah sakit dan 

seluruh klinik area) secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi 

(secara makro) koordinasi dengan Ka Renbin Keperawatan dan Ka Unit. 

(3) Menyusun program pengenembangan staf keperawatan RSPJ  (rumah sakit dan 

seluruh klinik area) sesuai dengan kebutuhan pelayanan di RSPJ. 

(4) Menyusun jadwal  rapat kordinasi dengan Ka Renbin Keperawatan dan Ka 

Unit. 

(5) Menyusun program mutasi tenaga keperawatan RSPJ  (rumah sakit dan seluruh 

klinik area) baik pelaksanaan maupun pengelola, kordinasi dengan unit terkait 

untuk diajukan ke Direktur. 

(6) Menyusun rencana penempatan tenaga keperawatan RSPJ  (rumah sakit dan 

seluruh klinik area) sesuai kebutuhan, berkoordinasi dengan Ka Rembin 

Keperawatan dan Ka Unit terkait. 

(7) Menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan RSPJ  (rumah sakit dan 

seluruh klinik area) sesuai dengan kebutuhan pelayanan  baik jumlah maupun 

jenis alat, kordinasi dengan dengan Ka Rembin Keperawatan dan Ka Unit 

terkait 

(8) Menyusun anggaran biaya untuk kebutuhan pengembangan staf (rumah sakit 

dan seluruh klinik area), peralatan dan kebutuhan lain. 

(9) Berperan serta menyusun rencana pengembangan pelayanan RSPJ (rumah sakit 

dan seluruh klinik area). 
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(10) Menyusun program pengendalian mutu pelayanan/ Ka Renbin Keperawatan di 

rumah sakit dan berperan serta menyusun peraturan tata tertib pelayanan di 

rumah sakit. 

(11) Menyusun standar protap/ SOP pelayanan mutu meliputi: 

SOP ketenagakerjaan, peralatan dll, koordinasi dengan Ka Renbin Kepewatan 

dan Ka Unit terkait. 

(12) Menempatkan / Bawah Kendali Operasi (BKO) tenaga Satuan Keperawatan 

Fungsional (SKF) di RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(13) Membimbing Ka Renbin Keperawatan untuk terlaksananya asuhan 

keperawatan paripurna dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu 

pelayanan keperawatan di rumah sakit. 

(14) Melaksanakan  rapat  koordinasi dengan Ka Renbin keperawatan dan Ka Unit 

Secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.   

(15) Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga keperawatan  (rumah sakit 

dan seluruh klinik area) dan peralatan yang diajukan oleh Ka Renbin 

Keperawatan/ Ka Unit. 

(16) Berperan serta dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang dilakukan rumah 

sakit. 

(17) Mendelegasikan tugas kepada Ka Renbin Keperawatan/ Ka Unit bila 

berhalangan hadir. 

(18) Mengumpulkan dan menyampaikan berkas kepekerjaan tenaga keperawatan 

(rumah sakit dan seluruh klinik area) untuk kepentingan penelian dalam rangka 

promosi. 

Analisis sistem..., Rani Dwi Lestari, Ak.-IBS, 2015



 
 

55 
 

(19) Melaksanakan penempatan tenaga keperawatan (rumah sakit dan seluruh klinik 

area) melalui Ka Renbin keperawatan atas dasar usulan pengawasan ruang/ Ka 

Unit terkait. 

(20) Melaksanakan bimbingan kepada tenaga keperawatan terhadap penerapan 

prototap/ SOP dan tata tertib pelayanan keperawatan. 

(21) Memotivasi kepada tenaga keperawatan (rumah sakit dan seluruh klinik area) 

untuk meningkatkan semangat kerja kepada Direkur (rewed system), berupa 

piagam penghargaan / kesempatan melanjutkan ssekolah. 

(22) Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pelayanan keperawatan (rumah sakit dan seluruh klinik area) kepada Direktur 

Rumah Sakit. 

(23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan. 

(24) Mengawasi, mengendalikan dan menilai penerapan kebijakan pelayanan tata 

tertib dan etika profesi keperawatan (rumah sakit dan seluruh klinik area) 

berkordinasi dengan Ka Renbin Keperawatan/ Pengawas/ Ka Unit. 

(25) Mengawasi, mengendalikan dan menilai penyalah gunaan tenaga keperawatan 

berkoordinasi dengan Ka Renbin keperawatan/ Ka Unit. 

(26) Melaksanakan penilaian kinerja staf tenaga keperawatan berkoordinasi dengan 

ka Renbin Keperawatan/ Ka Unit. 

(27) Mengawasi, mengendalikan dan menilai penyalah gunaan peralatan secara 

efektif dan efisien. 

(28) Melaksanakan supervise secara berkala atau sewaktu-waktu ke ruang rawat dan 

seluruh klinik area agar tujuan pelayanan keperawatan yang diinginkan dapat 
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tercapai. Supervise ini dilakukan secara mandiri atau bersama dengan Ka 

Renbin Keperawatan, Pengawas Ruang dan Ka Unit.   

 

5. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 

Iktisar  jabatan Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi strategic dan 

kebijakan kegiatan fungsi SDM dan Umum untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, 

tujuan RSPJ. 

Tugas pokok: 

(1) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan rumusan pencapaian strategi 

bisnis RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pengelolaan seluruh asset fungsi SDM dan Umum (rumah sakit dan seluruh 

klinik area) agar utilitasnya optimal dan mengacu kepada prinsip ekonomi 

efisien dan efektif. 

(3) Mencerminkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh 

penyelenggaraan fungsi SDM dan Umum (rumah sakit dan seluruh klinik area) 

yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. 

(4) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kebijakan fungsi SDM dan Umum meliputi Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Pemeliharaan Sarana Layanan dan Logistik sesuai dengan visi, misi, 

tujuan, dan perencanaan strategic RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(5) Merencanakaan mengkoordinaskan, melaksanakan, dan menevaluasi program 

pelatihan dan peningkatan kompetensi, motivasi, dan kerjasama antar bagian di 

lingkungan RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 
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6. Wakil Direktur Keuangan 

Iktisar jabatan Wakil Direktur Keuangan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelyelenggaraan kegiatan fungsi 

akuntansi, tresuri, piutang, utang dan pajak untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, 

tujuan dan oerencanaan strategic RSPJ sebagai unit usaha dari PT. Pertamina Bina 

Medika. 

Tugas Pokok: 

(1) Mengkoordinasikan penyususnan perencanaan dan rumusan pencapaian strategi 

bisnis RSPJ. 

(2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi pengelolaan seluruh asset fungsi keuangan agar utilitasnya 

optimal dan mengacu kepada prinsip ekonomi efisien dan efektif. 

(3) Merencanakan dan mengkoordinasi penetapan target kinerja keuangan serta 

melaksanakan, mengawasi dan mengevalaluasi pencapainnya. 

(4) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan rumah sakit. 

(5) Menganalisis dan menevaluasi over/ under realisasi anggaran biaya operasi, 

investasi dan pendapatan. 

(6) Menganalisis, mengevaluasi dan memperoses usul pengalihan tenaga kerja dan 

anggaran. 

(7) Mengawasi penyusunan laporan keuangan yang akuntable dan auditable. 

(8) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

dan menyempurnakan sistem dan tata kerja yang sudah berjalan. 

(9) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

penyelesaian komplain fungsi kontroler dan tresuri. 

(10) Memberikan layanan secara La PRIMA. 
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(11) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kebijakan fungsi akutansi keuangan dan akuntansi manajemen, fungsi treasuri 

dan fungsi  utang/ hutang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan perencanaan 

strategic RSPJ. 

(12) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

penyelenggaraan kegiatan fungsi kontroler untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang accountable dan auditable; pencatatan dan pengawasan 

penggunaan asset serta laporan manajemen yang akurat serta tepat waktu. 

(13) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan fungsi treasuri untuk mengoptimalkan 

pengelolaan sumber daya keuangan, perencanaan dan pengawasan 

penyelenggaran pengiriman dan pengguna dana serta menjamin kelancaran 

kegiatan operasional dan pengembangan usaha. 

(14) Mengawasi penyusunan usulan anggaran biya (rumah sakit dan seluruh klinik 

area) dan pendapatan RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 

(15) Mengawasi permintaan penerbitan SKIP/SKOP anggaran operasi/ investasi. 

(16) Menganalisis dan mengevaluasi permintaan pelaksanaan rencana kinerja yang 

meliputi WO, SP/ MR. 

(17) Menganalisis dan mengevaluasi draft kontrak yang menyankut aspek keuangan. 

(18) Mengawasi penyusunan laporan realisasi anggaran biaya operasi, investasi dan 

pendapatan secara periodik. 

(19) Mengkonsolidasikan dan merekomendasikan jurifikasi over/ under realisasi 

anggaran biaya operasi, investasi dan pendapatan. 

(20) Mengawasi penyelesaian hasil koreksi auditor yang berhubungan dengan 

laporan keuangn RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area). 
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(21) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM fungsi keuangan untuk 

peningkatan KSA secara berkesinambungan sehingga mampu melaksanakan 

tata nilai dan budaya organisasi secara postif, adektif dan proaktif. 

(22) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi program pelatihan peningkatan kompetensi, motivasi dan kerja 

sama antar bagian dilingkungan RSPJ. 

 

7. Wakil Direktur Klinik 

Iktisar jabatan Wakil Direktur Klinik adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengawasi dan mengevaluasi strategi dan kebijakan si seluruh klinik area untuk 

menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan RSPJ. 

Tugas pokok: 

(1) Menetapkan tujuan dan kebijakan si seluruh klinik area. 

(2) Memimpin seluruh penyelenggaraan kegiatan diseluruh klinik area. 

(3) Memimpin berbagai pertemuan dengan para pekerja di seluruh klinik area untuk 

mendaptkan masukan, memberikan pengarahan, dan mengkoordinasikan 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan perusahaan. 

(4) Mengaktifkan kerjasama lintas fungsi, mengembangkan jalur komunikasi yang 

efektif, mengembangkan potensi SDM yang ada secara professional. 

(5) Menetapkan kebijakan dan prosedur kinerja/ operasional. 

(6) Menetapkan standar kinerja, pelayanan dan pengendalian anggaran. 

(7) Membina dan menjalin kerjasama dengan rumah sakit, intansi dan mitra usaha. 
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8. Kepala (Ka.) Manajemen Bisnis 

Iktisar jabatan untuk Ka. Manajemen Bisnis, yaitu bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan menganalisa dan mengevaluasi pengembangan bisnis baru rumah 

sakit, peningkatan citra positif rumah sakit kegiatan pengembangan bisnis yang 

berjalan dirumah sakit, dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan 

bisnis baru rumah sakit. 

Tugas pokok: 

(1) Menganalisa dan mengevaluasi utilitasi gedung dan layanan umum RS. 

(2) Membuat perencanaan anggaran yang efektif dan efisien. 

(3) Mengkoordinir pelaksanaan fungsi Public Reltion. 

(4) Mengkoordinir dan mengevaluasi sistem informasi pemasaran untuk akusisi 

pelanggan. 

(5) Mengevaluasi dan mengendalikan program-program retensi pelanggan. 

(6) Menganalisa dan mengevaluasi pengembangan bisnis baru dan bisnis yang 

berjalan di RS. 

(7) Mengkoordinasikan hasil evaluasi dengan fungsi terkait atas pengembangan 

bisnis baru dan yang berjalan di RS. 

(8) Mengelola penyusunan strategi bisnis RS, monitor pelaksanaan, evaluasi dan 

pengendalian strategi. 

(9) Mengelola langkah-langkah pengembangan rumah sakit. 

(10) Mengkoordinir pembuatan pedoman mutu, evaluasi dan revisi berkala. 

(11) Mengkoordinir pembuatan sistem tata kerja lingkungan manajemen bisnis, 

evaluasi dan revisi berkala. 

(12)  Menimbulkan iklim kinerja yang kondusif untuk pembelajaran dan 

pertumbumbuhan lingkungan manajemen bisnis. 
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(13) Mengkoordinasikan jegiatan pemasaran, hubungan pelanggan dan legal. 

(14) Bertanggung jawab sebagai manajemen lini sumber daya manusia 

(15) Membuat pelaporan kegiatan sesuai jadwal. 

(16) Berperan aktif dalam keanggotaan/ rapat-rapat internal . 

 

9. Kepala (Ka.) Manajemen Mutu 

Iktisar jabatan Ka.Mnajemen Mutu adalah mengkoordinasikan, memantau dan 

mengelola secara manajerial (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian) 

penyelenggaraam program atau kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan rumah 

sakit. 

Tugas pokok: 

(1) Mengkoordinasikan upaya-upaya meminimalisasi penurunan mutu, sehingga 

tercapai efisiensi dan efektifitas. 

(2) Mengkoordinasikan pengelolaan pengurusan dan pelaksanaan sertifikasi mutu  

(Akreditasi, ISO, PQA). 

(3) Mengkoordinasi perencanaan anggaran mutu yang efektif dan efisien. 

(4) Membuat sistem manajemen mutu di lingkungan rumah sakit bekerjasama 

dengan fungsi terkait. 

(5) Mengkoordinasi dan memantau upaya-upaya peningkatan budaya kinerja yang 

berwawasan peningkatan mutu yang bekelanjutan. 

(6) Mengkoordinasikan, membantu dan membimbing unit kinerja  lain dalam 

upayanya meningkatkan mutu layanan atau proses. 

(7) Melakukan review terhadap Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang terkait 

dengan mutu rumah sakit. 
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(8) Mengkoordinasi dan membantu penyusunan terhadap Standar Operasioanal 

Prosedur (SOP) di fungsi-fungsi terkait. 

(9) Berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksannaan program/kegiatan 

peningkatan mutu berkelanjutan. 

(10) Memantau pertanggung jawaban terhadap pendegelasian tanggung jawab 

pengelolaan mutu yang telah diberikan kepada fungsi terkait. 

(11) Mengawasi dan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit, analisis 

dan rekomendasi. 

(12) Membuat dokumen atas pelaksanaan mutu di rumah sakit. 

(13) Melakukan evaluasi pencapaian KPI rumah sakit yang terkait dengan mutu 

rumah sakit. 

(14) Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan atasan. 

 

10. Kepala (Ka.) HSE 

Iktisar jabatan Ka.HSE adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan 

kerja dan pembinaan tenaga kerja HSE, pemenuhan kebutuhan sarana HSE, serta 

pengkajian dan identifikasi bahaya dalam sistem operasi dan pengembangan teknik 

pengendaliannya. 

Tugas pokok: 

(1) Membuat kebijakan HSE Rumah Sakit. 

(2) Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan pengawasan operasi keselamatan 

kerja, kesehatan dan lingkungan. 

(3) Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pelatihan dan 

administrasi. 
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(4) Mengkoordinasikan, meneliti dan menyetujui penyusunan rencana program 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan pelatihan. 

(5) Mengkoordinasi dan menyetujui sistem pencatatan dan pelaporan  keselamatan, 

kesehatan kerja dan lingkungan kerja. 

(6) Mengkoordinasikan rencana kebutuhan material operasi keselamatan, kesehatan 

kerja dan lingkungan kerja. 

(7) Menetapkan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja 

dan lingkungan kerja di RSPJ. 

(8)  Mengkoordinasikan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di RSPJ. 

(9) Mengkoordinasikan pengawaan atas asset atau material keselamatan kerja, 

kesehatan kerja dan lingkungungan kerja di RSPJ. 

(10) Mengkoordinasikan kegiatan AMDAL di  RSPJ. 

(11) Mengkoordinasikan pelaksanaan hygine Industri di RSPJ. 

(12) Membuat dokumen dan melaksanakan pengawasan CSMS (Contractor Saftey 

Management System). 

 

11.  Kepala (Ka.) Teknologi Informasi 

Iktisar jabatan Ka. Teknologi dan Informasi adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan dan 

pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mewujudkan pencapaian 

visi,misi dan tujuan RSPJ. 

Tugas pokok: 

(1) Merencanakaan mengkoordinasikan, melaksankan dan mengevaluasi 

kebutuhan Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan pencapaian visi,misi, 
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tujuan dan perencanaan strategik RSPJ (rumah sakit dan seluruh klinik area) 

dengan pertimbangan efektif dan efisien. 

(2) Mengawasi dan mengevaluasi proses penanganan keluhan (rumah sakit dan 

seluruh klinik area) agar dapat berjalan dengan efektif. 

(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan proses sosialisasi 

pengembangan aplikasi yang akan diterapkan di rumah sakit dan di seluruh 

klinik area. 

(4) Mengkoordinasi dan mengevaluasi proses pembuatan dan penyediaan standar 

operasioanal dan prosedur Teknologi Rumah Sakit Pertamina Jaya (rumah 

sakit dan seluruh klinik area). 

(5) Mengkoordinasi kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen rumah 

sakit sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

(6) Menganalisa dan menevaluasi sistem informasi yang sedang berjalan dan 

merekomendasikan pengembangannya, sehingga dihasilkan sistem aplikasi 

yang adaptif, berdaya dan berhasilguna. 

(7) Merencanakan , mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pemeliharan 

jaringan komunikasi data serta hardware pendukung lainnya agar operasioanal 

dapat berjalan optimal. 

(8) Berkoordinasi dengan pengawas/ asisten dibawahnya dalan hal mempersiapkan 

dan mendukung program kerja fungsi Teknologi Informasi. 

(9) Membuat laporan rutin pekerjaan. 

(10) Mengikuti perkembangan teknologi informasi agar dapat mendukung kinerja 

fungsi Teknologi Informasi. 

(11) Mengevaluasi kinerja dan kompentensi  fungsi Teknologi Informasi. 
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(12) Melakukan analisa kesenjangan dan minimum kebtuhan kompetensi serta 

mengusahakan proses pemenuhannya.  

 

4.2  Prosedur Penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya 

4.2.1 Dokumen Penggajian  

Dokumen merupakan sumber data bagi sistem penggajian  dokumen menjadi  bukti 

adanya  transaksi yang menyangkut besaran harga, sifat, dan syarat-syarat transaksi. 

Dokumen yang memadai membantu sistem mengelolah data menjadi suatu informasi 

yang sangat berguna bagi manajemen baik sebagai informasi keuangan maupun non 

keuangan salah satunya penggunaan informasi sebagai alat pertimbangan manajemen 

dalam mengambil sebuah keputusan. 

Dokumen dokumen tersebut selanjutnya akan di input lalu di proses menjadi 

sebuah informasi.  Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi tercatat dengan 

benar. Berikut ini merupakan dokumen sistem penggajian pada Rumah Sakit Pertamina 

Jaya. 

1)  Fingerprint 

Penggunaan  finger print digunakan oleh pekerja untuk absen harian sebelum 

memulai dan mengakhiri pekerjaannya. Pekerja wajib absen dengan memasukkan ibu 

jari ke dalam mesin absensi finger print  guna  pencatatan secara otomtis tersebut 

diharapkan dapat membantu Rumah Sakit Pertamina Jaya dalam kejujuran pekerja, 

validasi, serta efisiensi. 

Mesin tersebut  digunakan  pada saat kedatangan dan pada saat jam pulang untuk 

mengetahui berapa jam pekerja tersebut bekerja. Rekap  absensi merupakan dokumen 

yang mencatat jam hadir dan pulang pekerja selama satu bulan.  
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2) Slip Gaji  

Slip gaji merupakan dokumen yang berisi rincian upah yang diterima masing-masing 

pekerja dan digunakan sebagai bukti telah melakukan pembayaran upah atau gaji 

kepada pekerja. Rumah Sakit Pertamina Jaya memanfaatkan  teknologi yang ada, slip 

gaji pekerja dikirim menggunakan electronic  massage (e-mail). 

3) Surat Perintah Lembur 

Surat lembur merupakan surat yang dibuat oleh divisi yang terkait yang digunakan 

sebagai bukti bahwa seorang pekerja telah melakukan lembur.  

4)  Bukti Kas Keluar  

Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengeluaran uang yang digunakan untuk 

membayar upah pekerja Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

 

4.2.2 Prosedur Penggajian  

Prosedur penggajian merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk 

menyelesaikan kegiatan atau aktivitas penggajian, sehingga proses penggajian  RSPJ 

dapat berjalan  secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu 

masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditetapkan perusaahaan.  

Sistem penggajian berasal dari jaringan-jaringan prosedur penggajian yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainya yang membentuk serangkaian komponen 

yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tugas, maka prosedur penggajian  

merupakan rangkaian kegiatan yang diatur secara berurutan yang meliputi proses dan 

operasi dari suatu sistem penggajian. 

Karena prosedur merupakan  suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 

penangganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
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Sistem penggajian harus dibuat dengan cepat dan akurat karena mempengaruhi 

kinerja pekerja, upah  dinilai penting bagi setiap pekerja yang bekerja dalam suatu 

perusahaan, karena selain memotivasi pekerja untuk bekerja dengan loyalitas tinggi 

dengan tujuan memajukan perusahaan, upah atau gaji  juga di gunakan seseorang untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut merupakan prosedur  penggajian yang 

dilakukan pada Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

1) Prosedur Pencatat Waktu Hadir Pekerja  

Prosedur pencatat waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu hadir Pekerja. 

Prosedur yang digunakan degan menggunakan alat bantu dalam pencatatan waktu 

kehadiran pekerja, mesin absensi ini merupakan mesin absensi yang meggunakan ibu 

jari setiap pekerja di Rumah Sakit Pertamina Jaya yaitu  fingerprint , dari print out 

yang tercetak finger print tersebut akan diketahui jam masuk, istirahat dan jam keluar 

pekerja tersebut sesuai dengan jadwal shift  pekerja. Prosedur pencatatan waktu hadir 

dilakukan dengan ketentuan:  

a. Setiap pekerja yang masuk terlebih dahulu melakukan absent dengan 

memasukkan ibu jari ke mesin pencatat waktu atau mesin absensi , penggunaan 

mesin  finger print  diharpkan dapat menimbukan kejujuran pada pekerja, 

validitas dan keefiensian absensi RSPJ tejamin. Hal ini juga dilakukan pada saat 

istirahat dan jam pulang kerja sesuai dengan jadwal  shif pekerja.  

b.  Apabila ada pekerja yang berhalangan hadir, ijin keluar atau cuti diwajibkan 

memberikan keterangan kepada bagian unit SDM khususnya pada Penata HIK 

dan Layanan Pekerja RSPJ dan apabila tidak masuk karena sakit (lebih dari 3 

hari) harus memberikan surat keterangan dari dokter dan diberikan kepada bagian 

unit SDM setelah pekerja tersebut masuk. 

  

Analisis sistem..., Rani Dwi Lestari, Ak.-IBS, 2015



 
 

68 
 

2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji. 

Prosedur pembuatan daftar gaji yang di maksud adalah surat surat yang 

berkaitan dengan adanya aktivitas pekerja. Data yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan pekerja 

baru, kenaikan pangkat, dan lain-lain. 

Prosedur pembayaran gaji atau upah  pekerja pada merupakan pekerja tetap. 

Pekerja tetap digaji satu bulan penuh meskipun pekerja tersebut tidak masuk kerja 

karena sakit atau cuti. Absen harian yang berupa  data  dar mesin absensi  

fingerprint dilakukan dan direkap oleh bagian unit SDM. 

Gaji atau upah pekerja yang di hitung oleh RSPJ hanya dikurangi 

berdasarkan potongan-potongan seperti potongan koperasi, PPIP, potongan BDI 

(Badan dakwah Islam), pesekutuan doa dan iuran WKP. Pembayaran upah serta 

tunjangan-tunjangan akan dilakukan seluruh pekerja Rumah sakit Pertamina Jaya, 

sedangkan pajak penghasilan di hitung oleh unit induk. 

Uraian mengenai prosedur dan tanggung jawab yang dilakukan oleh bagian-

bagian yang mempunyai fungsi terkait dengan pembayaran gaji adalah sebagai 

berikut: 

 Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pada  

Rumah Sakit Pertamina Jaya  terdiri dari:  
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Gambaran 4.2 Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit 

Pertamina Jaya 

 

Sumber Rumah Sakit Pertamina Jaya, 2015 yang sudah diolah. 

 
1. Unit SDM 

Di dalam perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses 

menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pekerja, buruh, 

manajemen dan tenga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi  atau 

perusahaan. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Unit SDM Rumah Sakit 

Pertamina Jaya adalah sebagai berikut. 

(1) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi Anggaran Sumber 

Daya Manusia di lingkungan RSPJ. 

(2) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan  

penerimaan  pekerja baru, pengangkatan dan penetapan serta pengalihan tugas 

pekerja berdasarkan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

(3) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi 

peningkatan kompetensi dan kemampuan pekerja melalui pendidikan formal 
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dan informal yang mengacu pada profesionalisme sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. 

(4) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan  mengevaluasi kegiatan 

pengembangan karir pekerja. 

(5) Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan penilaian Sistem 

Manajemen Kinerja Pekerja Berdasarkan Pedoman Sumber Daya Manusia 

(SDM). 

(6) Mengkoordinasikan, dan mengevaluasi proses pengusulan kenaikan golongan 

sesuai dengan sistem Manajemen Kinerja yang berlaku. 

(7) Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerja yang 

ditetapkan menurut pedoman, perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan 

perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan 

(8) Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas kesejahteraan 

pekerja yang ditetapkan menurut pedoman, perjanjian kerja, kesepakatan, dan 

peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. 

(9) Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi norma-norma dan syarat 

kerja pekerja yang ditetapkan menurut pedoman, perjanjian kerja, kesepakatan, 

dan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. 

(10) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

magang mahasiswa/siswi di lingkungan RSPJ. 

(11) Membuat, mengkoordinir, mengevaluasi sistem tata kerja unit SDM. 

(12)  Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pertemuan berkala 

dalam meningkatkan mutu layanan SDM. 

(13) Menghadiri rapat atau pertemuan yang terkait dengan unit SDM di lingkungan 

SDM. 
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(14) Mengevaluasi pelaksanaan  La PRIMA dilingkungan RSPJ dan di unit SDM 

pada khususnya. 

(15) Mengkoordinasikan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti 

komplain dari pelanggan di unit SDM. 

(16) Mengelola petty cash SDM. 

(17) Mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaporan secara akurat dan tepat waktu 

untuk kepentingan pelanggan internal  maupun eksternal. 

(18)  Membina dan menjalin kerja sama dengan fungsi lain di lingkungan RSPJ 

untuk kelancaran tugas operasional. 

  Terdapat fungsi pemisahan tugas sesuai dengan struktur organisasi, dimana  pada 

tiap-tiap bagian  Unit Sumber Daya Manusia  memiliki tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing berikut merupakan uraian tugas dari struktur oraginasasi Unit SDM 

Rumah Sakit Pertamina  Jaya. 

a. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia  

Iktisar jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia adalah merencanakan, 

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan fungsi SDM untuk 

menunjang terlaksananya kegiatan operasional serta memenuhi target peningkatan 

produktifitas yang optimal serta memenuhi target  peningkatan produktifitas RSPJ 

baik internal  maupun eksternal. 

Tugas Pokok: 

(1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Anggaran Sumber Daya 

Manusia di lingkungan RSPJ. 

(2) Membuat Owner Estimate Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Jasa Penanaman dan 

jasa sanitasi Lingkungan. 
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(3)  Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

penerimaan pekerja baru, pengangkatan serta pengalihan tugas pekerja 

berdasarkan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

(4) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi  

peningkatan kompetensi dan kemampuan pekerja melalui pendidikan formal 

dan informal yang mengacu pada profesionalisme sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi misi. 

(5) Membuat request dan melakukan verivikasi upah dan intensif ke System 

Application for Data Processing (SAP). 

(6) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

karir pekerja. 

(7) Melakukan verivikasi pembayaran-pembayaran gaji, intensif dan kompensasi 

lainnya yang diberikan kepada pekerja. 

(8) Mengkoordinasikan ,mengawasi dan  mengevaluasi kegiatan peniliaian Sistem 

manajemen Kinerja pekerja berdasarkan Pedoman Sumber Daya Manusia 

(SDM).  

(9) Mengkoordinasikan, mengevaluasi membuat peroses kenaikan golongan sesuai 

dengan Sistem Manajemen Kinerja yang berlaku. 

(10) Mengkoordinasikan ,mengawasi dan  mengevaluasi pelaksanaan  penggajian 

pekerja yang ditetapkan menurut pedoman, penggajian pekerja RSPJ sesuai 

dengan kinerja pekerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan 

dibidang ketenagakerjaan. 

(11) Mengkoordinasikan, mengawasi dan  mengevaluasi fasilitas kesejakteran 

pekerja yang ditetapkan menurut pedoman, perjanjian kinerja,kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. 
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(12) Mengkoordinasikan, mengawasi dan  mengevaluasi norma-norma dan syarat 

kerja yang diterapkan menurut pedoman, perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. 

(13) Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

magang dan penelitian mahasiswa/siswa di lingkungan RSPJ. 

(14) Membuat, mengkoordinir dan mengevaluasi sistem tenaga kerja Unit SDM. 

 

b. Pengawas HIK dan layanan Pekerja. 

Iktisar jabatan Pengawas HIK dan layana pekerja adalah melaksanakan kegiatan 

guna mendukung kesejakteraan pekerja jangaka pendek dan jangka panjang, serta 

menghitung anggaran tenaga kerja RSPJ, biaya operasional (upah,pakaian dinas dan 

non upah), secara cepat dan akurat serta  memperoses ikatan kerja untuk dokter 

kemitraan dan PWT dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi SDM RSPJ. 

Tugas Pokok: 

(1) Mengawasi dan memperoses upah PWTT, PWT dan Kemitraan. 

(2) Berkoordinasi dengan Renbang dan diklat dengan perubahan data base 

pekerja. 

(3) Memperoses dan menghitung Uang Pesangon dan Uang Pisah pekerja yang 

PHK karena mencapai usia pensiun atau karena mengundurkan diri/kesalahan 

berat. 

(4) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kehadiran pekerja dengan fungsi terkait. 

(5) Memonitor kehadiran pekerja dan berkoordinasi dengan unit terkait. 

(6) Memperoses perhitungan IJK : PWTT & PWT. 

(7) Memperoses perhitungan IJD : PWTT dan Kementriaan. 

(8) Memperoses PPIP pemotongan  dan subsidi perusahaan. 
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(9) Memperoses Sevpay (bantuan kesehatan pekerja). 

(10) Memperoses potongan BDI, persekutuan doa dan iuran WKP. 

(11) Membuat kartu berobat pekerja/ keluarga pekerja serta memonitor 

pelaksanaanya. 

(12) Mengkoordinasi dan memfasilitasi proses pembayaran/ klaim Jamsostek. 

(13) Menghitung pendapatan  pekerja diluar gaji sesuai dengan bukti dan ketentuan 

yang berlaku. 

(14) Mempersiapkan dan membuat surat ijin meninggalkan kerja baik dengan  upah 

atau tanpa upah bagi pekerja yang memerlukan. 

(15) Melakasanakan pengeluaran petty cash sehingga tercipta efisiensi.   

(16) Memperoses pembuatan ID card pekerja. 

(17) Membantu penyelenggaraan kegiatan SDM (HUT dan acara-acara lainnya). 

(18) Menciptakan iklim kinerja yang mendukung peningkatan produktivitas kinerja 

serta melaksanakan ketentuan-ketentuan perundangan yang betlaku dan 

ketentuan-ketentuan PKB di setiap fungsi dan memberikan konsultasi terhadap 

penafsirannya. 

 

c. Penata HIK dan Layanan Pekerja (1) 

Iktisar jabatan Penata HIK dan Layanan Pekerja (1) adalah  melaksanakan kegiatan 

guna mendukung kesejakteraan pekerja jangka pendek dan jangka panjang yang 

terkait dengan upah, intensif dan pelaksanaan MCU pekerja. 

Tugas pokok: 

(1) Menerima, mendistribusikan, mencatat dan  memberikan nomor untuk semua 

surat masuk/ keluar RSPJ. 
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(2) Membuat, mendistribusikan , mengaspirasikan surat atau dokumen yang terkait 

dengan payroll sesuai dengan pedoman tata usaha dan fungsi SDM. 

(3) Entry  dan mencetak rollys pekerja. 

(4) Entry pemotongan upah dan Koperasi Wepeka Jaya, Koprasi Simprug, PWP 

pertamedika dan Koperasi RSPP. 

(5)  Entry rangkap lembur. 

(6) Entry on call, jumlah hari shift. 

(7) Entry  IJD dan IJK 

(8) Mencetak slip pekerja 

(9) Membuat kartu berobat  pekerja 

(10) Menyerahkan slip upah bagian keuangan 

(11) Melakukan entry pemotongan upah 

(12) Mencetak slip gaji/upah. 

 

d. Penata  HIK dan Layanan Pekerja (2) 

Iktisar jabatan Panata HIK dan layanan Pekerja (2) adalah melaksanakan kegiatan 

guna mendukung  kesejakteraan pekerja jangaka pendek dan jangka panjang yang 

terkait dengan upah, insentif dan pelaksanaan MCU pekerja. 

Tugas Pokok: 

(1) Membuat Surat Keterangan Pekerja. 

(2) Membuat surat panggilan MCU pekerja. 

(3) Membuat surat edaran kematian pekerja dan keluarganya. 

(4) Memperoses bantuan uang duka pekerja dan keluarganya. 

(5) Membuat Panjar Kerja olah raga. 

(6) Memperoses pembayaran honor rohaniawan dan honor pelatih senam. 
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(7) Pembelian tiket perjalanan dinas keluar kota. 

(8) Menerima, mendistribusikan, mencatat dan memberikan nomor untuk semua 

surat masuk/ keluar RSPJ.  

(9) Membuat, mendistribusikan, mengarsipkan  surat / dokumen sesuai dengan 

pedoman tata usaha fungsi SDM. 

(10)  Mempersiapkan SPD untuk pekerja yang berdinas diluar kota sesuai dengan 

atas Surat Perintah  (SP) dan Disposisi dari atasan. 

(11) Memperoses SPD yang sudah dilaksanakan pekerja untuk di claim ke 

Deklarasi yang di teruskan ke bagian Keuangan. 

(12) Membuat surat permohonan SIJ pekerja dalam acara dianas, cuti untuk keluar 

kota. 

(13) Mempersiapkan permohonan  seluruh cuti pekerja RSPJ. 

(14) Membuat surat permohonan SIJ pekerja dalam acara dinas, cuti untuk keluar 

kota. 

(15) Membuat rangkap cuti, SIS dan MCU pekerja. 

(16) Mempersiapkan permohonan seluruh cuti pekerja RSPJ. 

 

e. Pengawas Renbang dan Diklat 

Iktisar jabatan Pengawas Renbang dan Diklat adalah melaksanakan kegiatan 

perencanaan dan pengembangan pekerja, merencanakan anggaran pendidikan dan 

pelatihan untuk pendidikan, kursus-kursus, seminar dan symposium dalam rangka 

mendukung tujuan, visi dan misi SDM RSPJ. 

Tugas pokok: 

(1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebutuhan tenaga dari setiap unit kerja 

dengan mengutamakan efektif dan efisien. 
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(2) Merencanaan anggaran diklat untuk pendidikan, kursus-kursus, seminar dan 

symposium. 

(3) Memantau pemakaian anggaran yang telah dan akan diadakan. 

(4) Mempersiapkan proses pengususlan kenaikan golongan sesuai dengan sistem 

Manajemen Kinerja yang berlaku. 

(5) Melaksanakan penyebaran formulir SMK ke pekerja, mengumpulkan, 

mempersiapkan dan mngirimkan salinan copy ke SDM Pertamedika. 

(6) Menerima data pelamar, meng-input ke komputer, mengarsipkan dan 

membahas lamaran. 

(7) Membuat iklan kerja pekerja. 

(8) Berkoordinasi dengan unit terkait atasan usulan sesuai dengan symposium yang 

diajukan. 

(9) Mengkoordinir mahasiswa atau SMU atau SMF yang akan melakukan peraktek 

kerja lapangan atau magang. 

(10) Merencanakan, mengkoordiinasikan, melaksanakan proses penerimaan pekerja 

(rekrutmen dan seleksi). 

(11) Membuat laporan SDM & trun over pekerja setiap bulannya ke Pertamedika 

dan laporan kegiatan rembang kepada Ka.SDM 

(12) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan SDM. 

(13) Mempersiapkan perencanaan penempatan atau mutasi pekerja sesuai dengan 

keputusan yang ditetapkan. 

(14) Memperoses Surat Izin Peraktek Dokter. 

(15) Mengevaluasi hasil SMK atas pembinaan yang direncanakan oleh atasan dan 

memonitor rencana pelatihan dan pengawasan sesuai dengan unsul SMK dan 

anggaran yang ada. 
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(16) Membuat surat perintah, surat jawaban dan surat lain yang berhubungan dengan 

diklat baik internal maupun ekternal. 

(17) Mengevaluasi hasil pelatihan yang telah dilaksanakan dengan unit terkait. 

(18) Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan motivasi pekerja. 

 

f. Penata Rembang dan Diklat 

Iktisar jabatan Penata Renbang dan Diklat adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perencanaan dan pengembangan pekerja, merencanakan anggaran pendidikan dan 

pelatihan untuk pendidikan, kursus-kursus, seminar dan symposium dalam rangka 

tujuan, visi dan misi SDM RSPJ. 

Tugas Pokok: 

(1) Mempersiapkan dokumen pendukung pengusulan kenaikan golongan sesuai 

dengan sistem Manajemen Kinerja yang berlaku. 

(2) Mendistribusikan formulir SMK ke pekerja, mengumpulan, mempersiapkan dan 

mengirimkan salinan copy ke SDM PT. Pertamina Bina Medika. 

(3) Mendistribusikan data pelamar, meng-input  ke komputer, mengarsipkannya 

dan membalas lamaran. 

(4) Membuat absensi mahasiswa atau SMU atau SMF yang akan melakukan 

peraktek kerja lapangan atau magang. 

(5) Menyiapkan proses pelaksanaan credenital (mengumpulkan lamaran, 

menghubungi tim credenital dan peserta, membuat daftar hadir dll). 

(6) Berkoordinasi dengan pengawas Renbang dan Diklat terkait dengan laporan 

bulanan. 

(7) Melaksanakan Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan SDM. 

(8) Memperoses kopensasi kehadiran dokter pengganti (bank dokter). 
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(9) Mempersiapkan perencanaan  penempatan atau mutasi pekerja sesuai keputusan 

yang telah ditetapkan. 

(10) Membuat surat perintah, surat jawaban dan surat lain yang berhubungan dengan 

diklat baik internal maupun ekternal. 

(11) Membuat kemitraan dokter. 

 

2. Bagian Keuangan 

Ikhtisar jabatan  keuangan merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan fungsi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen serta 

menyusun Laporan Keuangan, Laporan Manajemen dan Anggaran yang akuntable 

dan auditable sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku dalam rangka 

mewujudkan tujuan,  

Tugas Pokok: 

(1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

fungsi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen serta Anggaran untuk 

meminimalisasi pengeluaran yang tidak diperlukan dan mencegah terjadinya 

penyimpangan. 

(2) Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memeriksa Laporan Keuangan bulanan, 

triwulan dan tahunan. 

(3) Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memeriksa Laporan Manajemen 

bulanan, triwulan dan tahunan. 

(4) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memeriksa penyusunan dan pengendalian 

Anggaran Operasional dan Anggaran Investasi 

(5) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi alur kerja 

yang ada untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. 
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(6) Menganalisa dan menyajikan laporan keuangan dan manajemen yang akuntable 

dan auditable. 

(7) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan komplain 

yang terjadi di fungsi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen. 

(8) Menyempurnakan dan mengevaluasi sistem dan tata kerja yang sudah berjalan  

(9) Memberikan pelayanan secara La PRIMA 

(10) Mengkoordinasikan pembuatan Laporan Keuangan & Laporan yang dibutuhkan 

oleh pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. 

(11) Mengkoordinasikan koreksi temuan-temuan auditor yang berhubungan dengan 

laporan keuangan 

(12) Merencanakan dan mengkoordinasikan proses pencatatan dan pengawasan 

Harta Benda Modal dan Harta Benda Inventaris. 

(13) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kewajaran saldo masing-masing 

rekening. 

(14) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

Knowledge, Skill dan Attitude setiap pekerja yang ada di fungsi Akuntansi 

Keuangan dan Akuntansi Manajemen agar sesuai dengan job requirements. 

(15) Mengkoordinasikan  dan mengevaluasi pertemuan rutin di lingkungan fungsi 

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen visi dan misi Rumah Sakit 

Pertamina Jaya. 

 

3. Bagian Treasuri 

Iktisar jabatan treasuri merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan fungsi tresuri dan pengawasan kas/bank dalam rangka 

mewujudkan tujuan, visi dan misi Rumah Sakit Pertamina Jaya. 
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Tugas Pokok : 

(1) Melakukan verifikasi Bukti Kas/Bank agar sesuai dengan bukti pendukungnya. 

(2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

Tresuri, Pengawasan kas dan bank dan Perpajakan. 

(3) Mengawasi penerimaan uang melalui kas dan bank agar sesuai dengan bukti 

kas/bank serta otorisasi pengeluaran uang. 

(4) Mengawasi dan mengevaluasi Panjar kerja. 

(5) Mengawasi petty cash. 

(6) Mengawasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. 

(7) Mengawasi Rekonsiliasi Pajak dan pengawasan kepatuhan terhadap aturan 

perpajakan. 

(8) Mengawasi PAU CMS dan dropping dari korporat. 

(9) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi alur 

kerja yang ada untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. 

(10) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan komplain 

yang terjadi di fungsi Tresuri dan Pengawasan Kas/Bank. 

(11) Menyempurnakan dan mengevaluasi sistem dan tata kerja yang sudah berjalan. 

(12) Memberikan pelayanan secara La PRIMA. 

(13) Mengkoordinasikan dan mengawasi pembayaran upah serta  pendapatan 

pekerja diluar upah  agar selalu tepat waktu. 

(14) Mengkoordinasikan pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. 

(15) Mengkoordinasikan koreksi temuan-temuan auditor yang berhubungan dengan 

laporan keuangan. 
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(16) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

Knowledge, Skill dan Attitude setiap pekerja yang ada di fungsi Tresuri dan 

Pengawasan Kas/Bank agar sesuai dengan job requirements. 

(17) Melakukan verifikasi Bukti Kas/Bank agar sesuai dengan bukti pendukungnya 

dan menandatanganinya. 

(18) Memeriksa dan mengawasi penerimaan/pengeluaran uang melalui Kas/Bank 

agar sesuai dengan Bukti pendukungnya. 

(19) Mengawasi, memeriksa dan menandatangani pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan 

tepat waktu. 

(20) Memeriksa, mengkoordinasikan dan mengawasi pendapatan pasien cash 

(21) Mengawasi dan mengevaluasi Panjar Kerja. 

(22) Mengawasi Petty Cash.  

(23) Memeriksa Daftar Harian Kas/Bank. 

(24) Mengkoordinasikan  dan mengevaluasi pertemuan rutin di lingkungan fungsi 

Tresuri serta melakukan pembinaan dan pengarahan guna meningkatkan 

motivasi kerja tim. 

 

4.2.3 Aktivitas Penggajian  Rumah Sakit Pertamina Jaya 

Adapun langkah-langkah dari proses penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya, 

sebagai berikut 

1.  Bagian Sumber Daya Manusia: 

(1) Membuat rollist dan mendistribusikan ke unit terkait. 

(2) Melakukan entry data rollist kedalam aplikasi penggajian (linux). 
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(3) Melakukan entry data potongan upah pekerja (koperasi, iuran Badan Dakwah 

Islam (BDI), zakat dll). 

(4) Menarik (impor data) dari linux ke excel. 

(5) Menyiapkan data request upah ke dalam System Application for Data 

Processing (SAP) 

(6) Verifikasi pinjaman pekerja. 

(7) Melakukan cross cek  jumlah pinjaman, star date dan  end date ke koperasi 

dengan cara: 

1. Membandingkan antara jumlah pinjaman versi manual dari Koperasi 

dengan DME bulan sebelumnya  serta dibandingkan juga dengan data 

tarikan pinjaman Koperasi dari System Application for Data Processing 

(SAP). 

2. Apabila terjadi perbedaan jumlah karena adanya pelunasan, pinjaman 

baru atau berakhirnya masa pinjaman maka kita harus membuat request-

nya ke System Application for Data Processing (SAP). 

3. Untuk request sebagai anggota Koperasi maka menggunakan template 

yang tersedia. 

(8).  Membuat  template  WAGE TYPE untuk request System Application for 

Data Processing (SAP). 

1. (3231) Bantuan kehadiran 

2. (3400 ) Komp. Fas. Ist. Tahunan (jangan lupa dicross cek antara jumlah 

THP upah dengan jumlah dalam kolom uang cuti dalam gaji manual). 

3. (3230) Tunjangan on call 

4. (3110) Uang lembur manual  
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5. (3226) Tunjangan shift (pastikan bahwa angka yang direquest adalah 

angka yang berasal dari tunjangan shift dalam gaji manual bukan dari 

angka tarif shift) 

6. (5600) Restitusi pulsa telepon 

7. (5703) Pem.Peng. Atas Pengabdian (ini adalah pesangon, yang diberikan 

kepada pekerja yang akan pensiun bulan depan dan angka yang direquest 

dalam form ini adalah angka pesangon sebelum dikurangi jumlah 

potongan / hutang ke rmh sakit maupun koperasi). 

8. (6900) Iuran Dakwah Islam (adalah iuran persekutuan doa pekerja kristen, 

direquest apabila ada pekerja yang baru masuk sebagai anggota baru 

maupun mengundurkan diri sebagai anggota  persekutuan doa) 

9. (6940) Iuran Syarikat Pekerja (adalah iuran WKP, di request apabila ada 

pekerja yang baru masuk sebagai anggota baru maupun mengundurkan 

diri sebagai anggota  WKP). 

10. (5723) Kompensasi lain-lain (adalah seluruh kompensasi yang diberikan 

kepada pekerja seperti kompensasi sebagai tim jaga/medis, praktek sore 

dll). 

11. (6P15) Potongan Koperasi (adalah potongan pinjaman pekerja ke 

Koperasi) 

12. (6952) Potongan zakat ( adalah potongan zakat pekerja) 

13. (7911) Potongan rumah sakit  (adalah potongan pembayaran biaya 

pengobatan/pembelian obat) 

14. (8854) Reimbursment (adalah penggantian biaya pengobatan/klaim 

kacamata pekerja). 

15. (9104) BPJS Kesehatan (adalah potongan BPJS kesehatan pekerja) 
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(9).  Melakukan  request kedalam SAP. 

(10).   Menerima DME dari SAP. DME tersebut sudadah termasuk potongan pajak. 

(11) Melakukan verifikasi running payroll dari SAP, jika belum OK dikembalikan    

lagi ke SAP dan jika sudah OK maka DME dicetak sebagai dasar pembayaran 

upahnya. 

(12) Membuat SP3 (Surat Permintaan Proses Pembayaran) ke bagian Keuangan 

dengan melampirkan DME (rincian nilai upah pekerja). (lampiran 4) 

(13) Menarik slip upah pekerja (melalui SAP ZHRPY013). 

(14) Sedangkan bagian keuangan akan menyiapkan bukti kas keluar sesuai dengan  

SP3 (Surat Permintaan Proses Pembayaran) lampiran 4  yang di berikan 

bagian SDM ke bagian Keuangan dengan melampirkan DME (rincian nilai 

upah pekerja) sesuai dengan yang di hasilkan SAP.  

(15) Bagian Keuangan akan membuat bukti kas keluar, bukti kas keluar tersebut  

tersebut selanjutnya akan ditinjak lanjuti  pada bagian tresuri, sedangkan 

bagian tresuri melakukan validasi kas keluar kemudian melakukan 

pembayaran dengan memberikan giro kepada Bank untuk ditansfer ke 

rekening pekerja.  

(16) Pada saat bank meng konfirmasi pembayaran upah ke rekening pekerja maka 

saat itu pula bagian SDM mengirim bukti  slip gaji pekerja melalui e-mail. 

  

4.2.4 Informasi Manajemen Yang Berhubungan Dengan  Penggajian 

 Informasi yang dibutukan Rumah Sakit Pertamina Jaya yang berkaitan dengan 

hubungan kerja antar bagian. Sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi 

yang berguna bagi pihak internal maupun ekstern. Penggajian dapat ditingkatkan jika 
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ditunjang oleh suatu sistem informasi yang baik, sistem informasi yang baik ditandai 

dengan adanya uraian tugas (job description) yang dibantu dengan formulir-formulir, 

catatan-catatan yang terkoordinasi guna menciptakan laporan-laporan untuk disampaikan 

kepada pimpinan perusahaan, sebagai alat pengambilan keputusan untuk menetapkan 

kebijaksanaan, perencanaan dan pengendalian. Hubungan kerja tersebut membahas 

informasi apa saja yang di sampaikan kepada pihak internal dan ekternal informasi 

tersebut  sebagai upaya mendukung sistem penggajian pekerja RSPJ, berikut  merupakan 

informasi yang di butuhkan pihak internal  RSPJ. 

1. Kepala (kal.SDM)  

Kepala (kal.SDM) memiliki hubungan kerja dengan bagian lain dan informasi dalam 

kebijakan penggajian sebagai berikut 

a. Internal   : Seluruh fungsi RSPJ dan Pekerja 

Perihal : Sosialisasi kebijakan gaji atau upah dan hak pekerja. 

b. Ekternal : Rekan, Korporat, dan Pertamina 

Perihal  : Lybour supply, asuransi, dan rapat koordinasi. 

2. Pengawas HIK dan Layanan Pekerja 

Pengawas HIK dan Layanan Pekerja memiliki hubungan kerja dengan bagian lain 

dan informasi dalam kebijakan penggajian sebagai berikut: 

a. Internal  : Seluruh fungsi yang ada dalam pekerjaan 

Perihal : Kebijakan dan sosialisasi, upah dan benefit.  

b. Eksternal  : Depnaker, korporat, Unit SDM, dan pihak ketiga 

Perihal  : UU Ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan, rapat koordinasi 

dan persamaan juklak PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti), 

Dana Pensiun dan Jamsostek. 
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3. Penata HIK (Hubungan Industrial Ketenagakerjaan) dan layanan Pekerja Penata HIK 

dan Layanan Pekerja memiliki hubungan kerja dengan bagian lain dan informasi 

dalam kebijakan penggajian sebagai berikut. 

               Internal        : IT (Teknologi Informasi), Keuangan, dan semua unit. 

               Perihal   : IJB (Imbalan Jasa Dokter) , upah dan intensif, dan rollys. 

4. Bagian Keuangan  

Bagian Keuangan memiliki hubungan kerja dengan bagian lain dan informasi dalam 

kebijakan penggajian sebagai berikut 

a. Internal     :  Setiap Unit yang ada pada Rumah Sakit Pertamina Jaya 

Perihal        :  Penyelenggaraan kegiatan fungsi akuntansi, tresuri, piutang dan 

utang dan pajak.  

b. Eksternal    :   PT.Pertamina dan Pertamina Bina Medika  

Perihal   : Laporan keuangan, laporan manajemen semua yang 

berhubungan tentang keuangan Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

5. Bagian Treasuri 

Bagian Treasuri memiliki hubungan kerja dengan bagian lain dan informasi dalam 

kebijakan penggajian sebagai berikut 

a. Internal   : Keuangan  

 Perihal  : Kas masuk dan kas keluar 

b. Eksternal  : Pertamina, Bank 

 Perihal  : Kas masuk dan Keluar  

Rumah Sakit Pertamina Jaya merupakan salah satu unit dari PT. Pertamina Bina 

Medika (Petramedika). Pertamedika diserahi tugas mengelola asset dan layanan 

kesehatan oleh Pertamina atas; 6 (enam) buah Rumah Sakit (RS.Pusat Pertamina Jakarta, 

RS. Pertamina Jaya Jakarta, RS. Pertamina Prabumulih, RS. Pertamina Balikpapan, RS. 
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Pertamina Cirebon, RS. Pertamina Tanjung, 19 (sembilan belas) Poliklinik (Medical 

Centre) di wilayah Jabodetabek, sebuah Akademi Keperawatan serta sebuah unit 

Manajemen Pengendalian Pemeliharaan Kesehatan (MPPK). 

Oleh sebab itu Rumah sakit Pertamina Jaya mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan 

non operasional sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien  dan 

aman untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholders  (pelanggan, pekerja, mitra 

kerja dan masyarakat). 

 

4.3 Pengendalian Intern Rumah Sakit Pertamina Jaya 

4.3.1 Pengendalian Intern Dalam Prosedur Penggajian pada Rumah Sakit 

Pertamina Jaya. 

Pengendalian intern dalam prosedur penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Struktur Organisasi 

(1) Bagian SDM meng control fungsi pencatatan waktu hadir pekerja, yaitu 

dilakukan secara otomatis dilakukan menggunakan mesin pencatatan waktu 

atau dengan menggunakan mesin absensi fingerprint dengar harapan 

penggunaanya dapat menjamin kejujuran pekerja, validitas, dan keefisiensinan 

absensi RSPJ terjamin.  Bagian SDM berperan dalam peroses input data 

penggajian pekerja hingga menghasilkan informasi besaran biaya penggajian  

atau pengupahan pekerja. 

(2) Bagian SDM meninput data ke sistem linux sebagai informasi keuangan bagi 

internal  perusahaan serta sebagai dasar dari pelaporan induk perusahaan, 

pelaporan tersebut menggunakan sistem  mySAP.    
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(3) Bagian keuangan mengecek kembali kebenaran dari besaran biaya penggajian 

atau pengupahan pekerja dan memvalidasi, buat bukti kas keluar. 

(4) Sedangkan bagian tresuri melakukan validasi kas keluar kemudian melakukan 

pembayaran dengan memberikan giro kepada Bank untuk ditansfer ke rekening 

pekerja. 

2. Sistem otorisasi 

Struktur organisasi memisahkan tugas dan tanggung jawab di dalam Rumah Sakit 

Pertamina Jaya, perusahaan telah menetapkan semua tugas dan tanggung jawab yang 

diemban sesuai dengan struktur organisasi, jabatan masing-masing unit yang tertuang 

dalam  uraian jabatan Rumah Sakit Pertamian Jaya. Uraian jabatan tersebut 

menjelaskan fungsi  kegiatan masing-masing yaitu: 

(1) Fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari fungsi keuangan, fungsi keuangan 

membuat bukti kas keluar sedangkan untuk pembayarannya melalui treasuri. 

Pelaksanaan kegiatan pembuatan daftar gaji pekerja oleh bagian unit SDM dan 

terpisah dari fungsi-fungsi keuangan dan tresuri.  

(2) Fungsi bagian keuangan memverivikasi  SP3 (Surat Permintaan Proses 

Pembayaran) dengan melampirkan DME (rincian nilai upah pekerja), setelah 

di verivikasi maka bagaian keuangan membuat bukti kas keluar. 

(3) Dengan adanya sistem SAP, sehingga  Pertamina dan Petramedika dapat 

mengetahui besaran biaya yang di keluarkan untuk penggajian pekerja, selain 

meng control besaran biaya yang di gunakan untuk aktivitas penggajian 

Pertamina mempunyai tugas penting  sebagai unit control dalam pencairan 

dana yang di gunakan dalam seluruh aktivitas Pertamedika  .   

(4) Fungsi pembayaran dilakukan bagian treasuri, sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggung jawab dari unit bagian treasuri dalam pengeluaran kas/ bank dan 
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melakukan verifikasi bukti kas/bank agar sesuai dengan bukti pendukungnya 

serta mengkoordinasikan dan mengawasi pembayaran gaji serta  pendapatan 

pekerja diluar gaji agar selalu tepat waktu.  

3. Praktek yang sehat 

(1) Penggunaan fingerprint dalam absensi pekerja, hal ini guna mencegah tindakan 

curang dari pekerja  untuk titib absen. Dengan adanya fingerprint maka kecil 

kemungkinan adanya kecurangan. 

(2) Dalam pembuatan daftar gaji telah diverifikasi kebenarannya, penggunaan 

sistem akuntansi menyebabkan kecil kesalahan.  

(3) Setiap transaksi tidak dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau 

satu unit organisasi. Beberapa bagian telah melakukan pemeriksaan dalam 

pembayaran gaji dan upah pekerja diantaranya oleh bagian keuangan  dan 

treasuri. Daftar gaji dan upah juga harus mendapat otorisasi dari Direktur PT. 

Pertamina maupun Pertamina Bina Medika, sehingga terdapat internal  check 

terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait. Sehingga data 

yang diterima dapat dipastikan ketelitian dan kebenarannya. 

 

4.3.2 Penerapan Pengendalian Intern  Pada Sistem Informasi Akuntansi 

Dengan melakukan analisis pengendalian intern  dari masing-masing subsistem 

pada pengendalian aplikasi, yaitu input control, processing control, dan output control. 

Berikut ini adalah uraian pengendalian intern  dalam  pada sistem informasi akuntansi 

penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya. 
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4. Input Control 

Input control dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data 

transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. 

Bagian unit SDM Rumah Sakit Pertamina Jaya membuat rollist dan mendistribusikan 

ke unit terkait. Pada bagian penataan HIK dan Layanan Pekerja (1) akan menerima, 

mendistribusikan, mencatat dan memberikan nomor untuk semua surat masuk/ keluar 

RSPJ  kemudian mengarsipkan yeng terkait dengan system  payroll sesuai dengan 

pedoman tata usaha fungsi SDM, kemudian data tersebut akan di input kedalam 

sistem aplikasi penggajian linux. Data yang sudah di input kemudian   di verivikasi 

oleh kepala bagan SDM untuk di buat request upah dan insentifnya kedalam SAP 

(System Application for Data Processing). 

5. Processing Control  

Processing control adalah pengendalian intern  untuk mendeteksi jangan sampai data 

menjadi error karena adanya kesalahan proses, processing control yang dilakukan 

oleh  Rumah sakit Pertamina Jaya  dengan melakukan entry data rollist kedalam 

aplikasi penggajian (linux). Kemudian  entry data potongan upah pekerja (koperasi, 

iuran Badan dakwah islam (BDI), zakat dll) dan setelah itu menarik (impor data) dari 

linux ke excel terakhir menyiapkan data request upah ke dalam SAP (System 

Application for Data Processing), hal tersebut untuk meminamalisir kesalahan pada 

pemerosesan penggajian. Selain itu jika terjadi kesalahan pada karena data koperasi 

dengan data yang di terima oleh bagian SDM belum lengkap maka perubahan data 

akan melalu request koreksi.  

PT.Pertamina menjadi ke unit induk, penambahan item kepegawaian tidak bisa 

langsung ditambahkan karena harus ada ijin terlebih dahulu dari unit induk dengan 

request ke dalam sistem SAP, apabila akan melakukan posting terhadap unit induk 
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program System Application and Product in Data Processing (SAP) akan di lock atau 

di kunci oleh unit induk, jika terjadi kesalahan saat memposting maka bagian SDM 

akan membuat request koreksi. Sistem SAP yang di miliki PT.Pertamina yaitu sistem 

MySAP di  rancang agar setiap anak perusahannya mempunyai id umtuk meng-input 

data kedalam sistem MySAP agar sistem tersebut tidak error maka setiap anak 

perusahaan di haruskan membuat request terlebih dahulu. 

6. Output Control 

Output control ini dilakukan untuk menjamin agar output atau informasi yang 

disajikan adalah akurat, lengkap, dan didistribusikan kepada pekerja. Sebelum 

treasuri melakukan pembayaran upah sesuai besaran yang di hasilkan oleh System 

Application for Data Processing (SAP) laporan tersebut di verivikasi oleh bagian 

keuangan, kemudian bagian keuangan akan membuat bukti kas keluar. Bukti kas 

keluar tersebut selanjutnya akan menjadi acuan besaran pembayaran gaji atau upah 

yang akan diterima oleh pekerja. 

 

4.4  Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap prosedur serta pelaksanaan  

penggajian yang diterapkan oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya tersebut sudah cukup baik 

dan memadai dari segi teori (sistem informasi akuntansi penggajian dan pengendalian 

intern). Rumah Sakit Pertamina Jaya telah melaksanakan aktivitas penggajian 

menggunakan dokumen-dokumen atau formulir-formulir yang sesuai dengan teori dan di 

dokumentasikan dengan baik dalam bentuk data yang terkomputerisasi maupun yang 

tercetak. Dokumen-dokumen tersebut disusun cukup sederhana, mudah dimengerti dan 

sesuai dengan keperluan sehingga memungkinkan penyajian yang benar dan lengkap dan 
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diotorisasi oleh lebih dari satu orang karyawan sehingga dapat dikatakan penggunaan 

dokumen pada bagian penggajian cukup baik.  

Rumah Sakit Pertamina Jaya  merupakan Rumah sakit yang  menerapkan sistem 

informasi akuntansi penggajian yang moderen dengan sistem terkomputerisasi, 

pencatatan tidak dilakukan sistem yang  manual. Adanya alat bantu absen fingerprint,  

serta keistimewannya sistem informasi akuntansi  penggajian  pada Rumah Sakit 

Pertamina Jaya menggunakan sistem akuntansi SAP.  Sistem tersebut belum sepenuhnya 

di terapkan pada unit usaha dari PT. Pertamina Bina Medika. 

Penggunaan SAP dinilai belum begitu efektif karena penggunaanya masih diawali 

dengan aplikasi penggajian linux, serta SAP tersebut hanya di gunakan dalam penggajian 

sedangkan untuk transaksi lain masih menggunakan sistem linux. Sistem informasi 

akuntansi berbasis linux dinilai memeberikan keamanan dari virus komputer, data dapat 

diedit, di copy maupun dapat di distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Data yang telah 

di hasilkan  dalan sistem linux  kemudian data tarik (impor data) ke microsoft excel. Dari 

miscrosoft excel itulah data baru dapat di input menggunakan sistem akuntansi SAP. 

Sistem SAP digunakan Rumah Sakit Pertamina Jaya merupakan sistem yang baru 

di terapkan, sistem tersebut juga masih dalam tahap uji coba oleh sebab SAP baru di 

gunakan pada aktivitas penggajian saja sedangkan pada transaksi lainnya belum 

menggunakan SAP. Sehingga laporan Keuangan yang di hasilkan sebagai informasi 

manajemen Rumah Sakit Pertamina Jaya keseluruhannya masih menggunakan sistem 

linux.  

System Application for Data Processing (SAP) merupakan sistem yang 

menghubungkan setiap transaksi yang di posting dan di jurnal melalui sistem tersebut 

akan langsung terhubung dengan perusahaan induk yaitu PT. Pertamina.  
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 Pengendalian intern Rumah Sakit Pertamina Jaya dinilai telah memadai, adanya 

otorisasi pada setiap bagian maka fungsi dari setiap bagian dapat berjalan semaksimal 

mungkin. Sistem informasi akuntansi penggajian Rumah Sakit Petamina Jaya di nilai 

memadai oleh penulis karena sistem  RSPJ yang sudah  terkomputerisasi memudahkan 

manajamen dalam mengambil keputusan, walaupun masih adanya kekurangan di 

penerapan sistemnya tetapi prosedur-prosedur yang ada di dalam teori sudah sesuai dan 

diterapkan dengan baik, sehingga aktivitas penggajian atau pengupahan pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya dinilai telah memadai dan dapat berjalan lancar tanpa adanya 

hambatan yang berarti.  

  

4.5 Evaluasi Penendalian Intern  Rumah Sakit Pertamina Jaya  

Penilaian efektifiitas pengendalian intern serta efisiensi  di Rumah Sakit Pertamina 

Jaya menggunakan kuesioner yang di bagikan kepada bagian Unit Sumber Daya 

Manusia, bagian Keuangan, serta bagian Treasuri dengan kuesioner pada lampiran 6.  

Jawaban "ya' diberi skor 2 , >Jawaban "tidak" diberi skor 1.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan persentase yang 

menunjukkan besarnya peranan sistem informasi akuntansi atas penggajian terhadap 

pengendalian intern  atas penggajian  

Menggunakan rumus Champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban 

"Ya", kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:  

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 "𝒀𝒂"

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 
Untuk mengetahui erat tidaknya hubungan anatara sistem informasi akuntansi 

penggajian Rumah Sakit Pertamian Jaya dengan keefektifan pengendalan intren 
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dilakukan berdasarkan kuesioner, berdasarkan jawaban atas pengisian data kuesioner 

terhadap 3 responden yaitu bagian Unit SDM, Keuangan dan Tresuri sebanyak 57 

pertanyaan dengan memilih jawaban “ Ya” dengan skor 2, dan jawaban “Tidak” dengan 

skor 1, jadi yang dihitung adalah jawaban “Ya”. 

(163)𝑥 2

(163𝑥2)+(8𝑥1)
 𝑥 100% = 97,6%  

Hasil yang di tunjukan dari perhitungan diatas sebesar 97,6% yang berarti  

pengendalian intern Rumah Sakit Pertamina Jaya telah efektif sesuai dengan kriteria  

efektifitas  pengendalian interen. Dimana dari kuesioner tersebut ketiga koresponend  

menjawab adanya pengendalian intern yang memadai  tidak hanya pada  otoritasi yang 

memadai atas kegiatan perusaahan, di dalam Rumah Sakit Pertamina Jaya pekerja tidak 

menandatangani slip gaji karena slip gaji di berikan ke pekerja dalam bentuk surat 

elektronik atau  electronic mail (e-mail). RSPJ tidak membayarkan  gaji atau upahnya 

secara langsung/ uang cash tetapi degan langsung pada rekening pekerja tersebut. 

Bagian keuangan dan tresuri dalam kuesioner lampiran 6, bahwa  sistem akuntansi 

perusahaan belum cukup memadai dalam mengeditifikasikan, menghimpun, dan 

melaporkan transaksi perusahaan hal tersebut di dukung dengan adanyanya bukti 

penggunaan SAP hanya di gunakan dalam sistem akuntansi penggajian di rumah sakit, 

sehingga transaksi lain masih menggunakan sistem linux yang dinilai kurang dalam 

memberikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Dari hasil perhitungan  menggunakan rumus champion tersebut dapat di simpulkan 

bahwa pengendalian intern  Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah memadai. Dari kuesioner 

dan hasil observasi  pada  lingkungan pengendalian dan resiko dapat dilihat bahwa 

struktur  organisasi yang dibuat pada Rumah Sakit Peramina Jaya mencerminkan garis 

tugas, tanggung jawab, pedoman, kode etik, kinerja, serta kejujuran pekerja guna 
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pencapaian tujuan perusahaan. Kuesioner tersebut juga menggambarkan lingkungan 

pengendalian, perkiraan risiko yang timbul, aktivitas pengendalian dan informasi dan 

komunikasi  sudah memadai dan efektif. 

 

4.6 Evaluasi Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian atau Pengupahan  

Dalam Efektifitas Serta Efisiensi Pengendalian Intern. 

Sistem informasi akuntansi penggajian yang yang diterapkan oleh Rumah Sakit 

Pertamina Jaya sudah memadai, karena unsur-unsur yang di butuhkan dalam sistem 

akuntansi penggajian menurut teori (sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengendalian intern) telah terpehuhi, teori yang ada di implementasikan dengan baik 

oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya dan sistem informasi akuntansi penggajian sudah 

dinilai efektif dan efisien karena sistem informasi akuntansi penggajian pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya tercermin dengan adanya: 

1. Tujuan 

Secara umum tujan diadakan sistem informasi akuntansi penggajian Rumah Sakit 

Pertamina Jaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas  informasi tentang penggajian 

yang dihasilkan dari sistem tersebut  dan membantu mengefektifkan pengendalian 

intern  dan mengefisiensikan sumber daya. 

Sebagai anak perusahaan Pertamina Rumah Sakit Pertamina Jaya di bawah PT. 

Pertamina Bina Medika (Petramedika) maka Rumah Sakit Pertamina Jaya dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif, efisien dan aman untuk 

mengahasikan nilai tambah bagi stakeholders (pelanggan,pekerja, mitra kerja,pemilik 

dan masyarakat), oleh sebab RSPJ memiliki Sistem Informasi Rumah Sakit mampu 
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mendukung manajemen Rumah Sakit dan tenaga professional dalam upaya 

meningkatkan mutu layanan. 

Masalah pembayaran upah atau gaji  merupakan hal penting bagi pekerja 

serta perusahaan karena akan mempengaruhi prsentasi tingkat produktivitas pekerja 

kepada perusahaan. Efektifitas  yang di lakukan oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya 

dengan mengoptimalkan struktur pada Rumah Sakit Pertamina Jaya dengan adanya 

fungsi pemisahan tugas maka tugas dan tanggung jawab dari setiap pekerja akan 

dilaksanakan dengan baik sehingga dalam peroses penggajian dapat diselesaikan 

tepat waktu.  Dari jawaban kuesioner hasil yang di tunjukan dari perhitungan tersebut 

sebesar 97,6% yang berarti  pengendalian intern perusaan sangat kuat dan sangat 

efektif sesuai dengan kritreria efektifitas pengendalian interen. Dimana dari 

kuesioner tersebut ketiga koresponend  menjawab adanya pengendalian intern yang 

memadai  tidak hanya pada  otoritasi yang memadai atas kegiatan perusaahan. Untuk 

menghindari penetapan resiko dalam pengelolaan gaji atau upah, maka Rumah Sakit 

Pertamina Jaya menerapkan  aplikasi  yang  menggunakan payroll sistem seperti 

Linux dan SAP  yang  dapat memperkecil kesalahan yang akan terjadi. Selain pada 

pemerosesan data, aktivitas pengendalian yang dilakukan Rumah Sakit Pertamiana 

Jaya juga memperhatikan  setiap tahapan penggajian dipastikan benar dengan 

tindakan yang tepat dan layak yang  seperti otorisasi penerimaan gaji atau upah dan 

kenaikan gaji atau upah perusahaan, pemisahan fungsi, verivikasi atas catatan dan 

dokumen, review atas laporan antara kas keluar dengan bukti kas keluar. 

2. Masukan 

Dalam aktivitas penggajian bagian tresuri bertanggung jawab atas pembayaran 

karena sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menawasi kas masuk dan kas keluar. 

Aktivitas penggajian di dukung oleh bagian SDM sebagai pengolah data DME  
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berupa slip gaji pekerja, yang akan diverivikasi kebenaranya pada bagian keuangan, 

dan bagain keuangan itulah yang akan membuat bukti kas keluar yang akan menjadi  

dokumen perintah pembayaran upah. Dari aktivitas tersebut maka sistem informasi 

akuntansi penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya dinilai efektif  karena adanya 

verifikasi menyebabkan sistem otorisasi berjalan baik tanpa menghilangkan unsur 

pengendalian resiko akan terjadinya kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh 

pekerja.  

Sistem informasi akuntansi penggajian dapat dikatakan  efektif jika adanya analisis 

pekerjaan dan adanya pemisahan fungsi dimana pemisahan fungsi di sussun 

berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing. Sistem informasi 

akuntansi penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya dikatakan efektif karna pada 

struktur perusahaan di buat dan di jalankan sesuai denga  Sandar Operasional 

Perusahaan (SOP). 

3. Keluaran 

Adanya keluaran berupa mengkaji ulang atau memverivikasi kebenaran laporan yang 

diberikan bagian unit SDM dalam pendistribusian slip upah pekerja sebelum di 

distribusikan ke pekerja melalui surat elektronik/ electronic massanger (e-mail). Slip 

gaji atau upah kini tidak berupa kertas yang ditandatangani pekerja, di jaman 

moderen ini penggunan electronic massanger untuk mengefesiensikan biaya dengan 

less paper makan akan menekan biaya operasional perusaahan, terlebih informasi 

yang di hasilkan akan lebih cepat di terima oleh pekerja sehingga efisien waktu. Oleh 

sebab itu  penulis menyimpulkan sistem informasi akuntansi penggajian pada Rumah  

Sakit Pertamina Jaya dapat di katakan efisien. 

4. Penyimpanan Data. 
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Penggunaan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memberikan 

kemudahan dalam penyimpanan data, terlebih aplikasi software yang digunakan telah 

moderen dan memberikan kemudahan dalam penyimpanan data. Data tidak hanya 

disimpan dalam bentuk komputer tetapi juga dalam bentuk arsip, hal tersebut 

mencegah resiko akibat virus komputer, kerusakan komputer, juga sistem yang error. 

Sistem informasi akuntansi penggajian RSPJ dikatanan efektif dan efisien  karena  

pada penyimpanan data tidak memerkukan tempat yang besar dan juga pencariannya 

tidak sulit karena data di susun rapih baik pada sistem yang terkomputerisasi dan 

juga pada bentuk fisiknya. 

5. Pengolahan 

Rumah Sakit Pertamina termasuk perusahaan yang moderen karena menggunakan 

aplikasi software SAP dalam pengolahan data penggajian atau penggajiannya, hal ini 

dilakukan untuk menjamin akurasi, efisiensi dan efektifitas dari informasi yang di 

hasilkan. 

6. Penggunaan 
 
Para pengguna sistem informasi akuntansi penggajian Rumah Sakit Pertamina bukan 

hanya bagian internal seperti pekerja Rumah Sakit Pertamina Jaya tatapi perusahaan 

PT. Pertamina Bina Medika (Petramedika)  dan Pertamina sebagai induk perusahaan 

serta stakeholders ( pelanggan,pekerja, mitra kerja,pemilik dan masyarakat). Oleh 

sebab itu di perlukan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi 

yang cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan, sistem yang cepat dan akurat 

tentunya yang efektif dan efisien. Sistem yang efektif dan efisien dimiliki oleh RSPJ 

hal itu di buktikan dengan adanya sistem MySAP, sistem MySAP terlah terbukti  
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efektif dan efisien walaupun dalam implementasinya sistem tersebut belum di 

makasimalkan oleh RSPJ, karena keterbatasan sumber daya yang di miliki oleh 

perusahaan induk yaitu PT.Pertamina. 

7. Pengendalian dan Pengukuran Keamanan. 

Agar Rumah Sakit Pertamina Jaya dalam pengendalian dan keamanannya di 

katakana efektif dan efisien maka Rumah Sakit Pertamina Jaya selalu memperhatikan 

input control dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data 

transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. 

Processing control adalah pengendalian intern untuk menditeksi jangan sampai data 

menjadi error karena adanya kesalahan proses. Output control ini dilakukan untuk 

menjamin agar output atau informasi yang disajikan adalah akurat, lengkap, dan 

didistribusikan kepada pekerja secara cepat. 

Sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan oleh Rumah sakit Pertamina 

Jaya yang telah memadai serta efektif dan efisien, hal tersebut didukung oleh 

terpenuhinya tujuan-tujuan sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat mendukung 

pengendalian intern atas penggajian di perusahaan yang tercermin dari tujuan-tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari perusahaan 

Sistem informasi akuntansi penggajian digunakan untuk mendukung operasi 

sehari-hari perusahaan, sehingga memudahkan manajemen baik manajemen 

Rumah Sakit Pertamina Jaya dan juga PT. Petramina Bina Medika dalam 

kegiatan operasional perusahaan. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan 

Sistem informasi akuntansi pada Rumah Sakit Pertamina Jaya sangat berguna 

bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan  perencanaan strategik Rumah 
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Sakit Pertamina Jaya sebagai unit usaha dari PT. Petramina Bina Medika. 

efektifitas dan efisiensian sistem penggajian Rumah Sakit Peramina Jaya, 

penggunaan sistem MySAP belum sepenuhnya terealisasi karena sistem tersebut 

dibantu dengan penggunaan sistem akuntasi pemgupahan lain seperti linux, hal 

tersebut di sebabkan agar sistem penggajian dapat berjalan dengan lancar 

mengingat sistem SAP yang sedikit rumit dan hanya  bagian Unit SDM 

khususnya Kepala Bagian SDM sajalah yang dapat mengoprasikan SAP tersebut. 

Hal tersebut dinilai kurang efektif, tetapi dengan alasan keamaanan maka 

aktivitas tersebut terus dilakukan oleh bagian Unit SDM. 

Efektifitas pengendalian intern dengan pemisahan tugas serta dengan adanya 

otorisasi penggajian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab membawa 

lingkungan manajemen atas aktivitas pengendalian intren tercapai. Tujuan 

pengendalian intern telah terpenuhi  serta   informasi dan komunikasi atas resiko 

yang ditimbulkanpun menjadi efektif. 

Efisiensi manajemen Rumah Sakit Pertamina Jaya dapat dilihat dengan 

pemberian slip gaji berupa e-mail dan pendistribusian upah menggunakan 

rekening Bank ( Mandiri, BRI, dan bank DKI) tidak ada lagi penggunaan amplop 

gaji atau pemberian upah secara tunai. 

Dengan demikian jelaslah bahwa unsur-unsur dan tujuan sistem penggajian 

Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah memadai dan dapat  mendukung efisiensi dan 

keefektifan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern penggajian atau 

pengupahan. Berdasarkan pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya, maka penulis akan menguraikan mengenai activity control dan 

manual Sop yang ada pada Rumah Sakit Pertamina Jaya , yang dinilai telah memadai, 
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efektif dan efisien. Hal ini dapat ditunjukan dengan pelaksanaan manual SOP dan  

activity control sebagai berikut: 

1. Dengan adanya manual Standard Operating Procedure 

Rumah Sakit Pertamina Jaya di bawah PT. Pertamina Bina Medika yang merupakan 

anak perusahaan dari Peramina memiliki   aktivitas  yang behubungan investasi 

ataupun dari kegiatan pendanaan perlu disusun ketentuan- ketentuan yang berkaitan 

dengan proses pencatatan / pembukuan (Akuntansi) sebagai dasar atau pegangan 

untuk petunjuk pelaksanaan operasional yang dalam hal ini dinamakan Standar 

prosedur operasional (Standard Operating Procedure) Keuangan dan Akuntansi. 

Bagian Akuntansi sebagai pusat data Keuangan  yaitu bagian keungan Rumah Sakit 

berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan 

secara lancar. Instrumen-instrumen yang diperlukan dalam Sistem Informasi 

Akuntansi antara lain: 

(1) Kebijakan Akuntansi (Accounting Policy). 

Bagian keuangan merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan fungsi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen serta 

anggaran untuk meminimalisasi pengeluaran yang tidak diperlukan dan 

mencegah terjadinya penyimpangan, pememeriksa laporan keuangan dan laporan 

manajemen  bulanan, triwulan dan tahunan. Penyusunan dan pengendalian 

anggaran operasional dan anggaran investasi. Merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi alur kerja yang ada untuk 

mencapai efektifitas dan efisiensi, menyajikan laporan keuangan dan manajemen 

yang akuntable dan auditable. Semua kebijakan bagian keuangan di gambarkan 

pada uraian jabatan sesuai dengan struktur akuntansi. 
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Sedagkan kebijakan Akuntansi yang selanjutnya untuk bagian tresuri 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

tresuri, pengawasan kas dan bank dan perpajakan, mengawasi penerimaan uang 

melalui kas dan bank agar sesuai dengan bukti kas/bank serta otorisasi 

pengeluaran uang, mengawasi petty cash, mengawasi perhitungan, penyetoran 

dan pelaporan pajak. 

(2) Kode Akun ( Chart Of Account) 

Contoh kode akun pada Rumah Sakit Peramina Jaya  pada sistem penggajian 

3231 untuk  bantuan kehadiran, 3230 untuk tunjangan on call, 3110 untuk uang 

lembur manual  bank dan kode tersebut digunakan untuk mempermudah dalam 

pengimputan data. 

(3) Proses Pencatatan dari Bukti Transaksi, Jurnal, Buku Besar dan Trial Balance. 

Peroses pencatatan penggajian pada Rumah Sakit Pertamina Jaya  dilakukan 

bagian keuangan atas dasat SP3 (Surat Perintah Pembayaran) yang akan di 

buatkan bukti kasnya dan di buat kembali laporan keuangannya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab bagian keuangan. 

Diharapkan dengan adanya pedoman sistem akuntansi ini dapat memenuhi 

kebutuhan Rumah Sakit Pertamina Jaya sekarang maupun masa mendatang untuk 

menghadapi era globalisasi yang fleksibel dengan tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum.                

2. Dalam activity control fungsi penegendalian intern  dapat dilihat pada: 

(1) Lingkungan  penegendalian  

a. Nilai etika dan kejujuran 

Pada Rumah Sakit Pertamina Jaya  peraturan yang tertulis antara lain 

mengenai absesnsi, tugas dan tanggung jawab. Peraturan tersebut 
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dijalankan oleh setiap pekerja dalam perakter kerja sehingga dapat 

menjadi etika dan perilaku karyawan. Dengan demikian nilai etika dan 

kejujuran dapat dijadikan dasar pengendalian oleh manajemen Rumah 

Sakit Pertamina Jaya dalam mengurangi dan mencegah tindakan 

penyelewengan yang dilakukan oleh pekerja. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Pekerja yang berada di Rumah Sakit Pertamina Jaya berkompeten, dilihat 

dari setiap pekerja yang  melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan latar belakang yang memadai. 

c. Filsafah manajemen dan gaya operasi 

Pada Rumah Sakit Pertamina Jaya, terdapat iktisar serta fungsi tugas dan 

tanggung jawab sebagai dasar aktivitas dan kinerja pekerjanya. Aktivitas 

penggajian tidak lepas dari penekanan dalam pengelolaan sistem 

manajemen sehingga pengelolaan penggajian harus dilakukan dengan 

benar, tepat waktu, aman dan akurat sehingga dapat menunjang operasioal 

Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

d. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manuisa 

Adanya perkembangan  teknologi  harus diseimbangkan dengan 

perkembangan sumber dayanya baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya yang menunjang dalan pengoprasionalan Rumah sakit 

Pertamina Jaya. Sumber daya RSPJ akhirnya di tutut untuk lebih 

memahami perkembangan teknologi, sebagai perusahaan besar Pertamina 

membuat kebijakan tentang standaritas penggunaan sistem SAP, tidak 

semua anak perusahaan pertamina mampu mengoprasionalkan sistem 
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tersebut. Keterbatan tersebut yang mengakibatkan di tuntunya sumber 

daya manusia yang berkompeten.  

Rumah Sakit Pertamina Jaya merupakan satu satunya rumah sakit di 

bawah PT. Peramina Bina Medika yang menerapkan SAP. Oleh sebab itu 

maka manajemen Rumah Sakit Pertamina Jaya dinilai sadar akan 

pentingnya pelatihan sumber daya manusia demi peningkatan kinerja 

pekerja demi tercapainya tujuan Rumah Sakit. 

3. Risk Assesment (Perkiraan resiko). 

Untuk mengkhindari penetapan resiko dala pengelolaan penggajian atau 

penggajian, RSPJ menerapkan aplikasi  menggunakan payroll system yaitu linux 

sebelum di olah kembali menggunakan SAP, hal tersebut di hunakan untuk 

memperkecil kesalahan yang terjadi sehingga perkiraan resiko  yang mungkin 

timbul dapat diantisipasi secara memadai. 

4. Control Activities (Kegiatan pengendalian). 

Pada Rumah Sakit Pertamina Jaya yang menyangkut aktivitas pengendalian dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pemisahan tugas yang cukup. 

Manajemen Rumah Sakit Pertamina Jaya  telah membuat uraian jabatan yang 

berisi tugas, tanggung jawab serta wewenang disetiap bagian dalam struktur 

organisasi yang ada. Hal tersebut ditunjukan untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan transaksi penggajian. 

b. Prosedur otorisasi yang jelas. 

Rumah Sakit Peramina Jaya menerapkan  beberapa tindakan yang dinilai 

efektif dalam pengendalian dalam memriksa tingkat keakuratan, kelengkapan, 

dan tingkat otorisasi transaksi. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya 
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pengelolaan informasi yang berkaitan dengan penggajian dalam bentuk 

dokumen, data di komputer serta catatan-catatan sebagai bukti transaksi yang 

di buat rangkap. 

c. Dokumen  dan bukti atas catatan dari sebuah  transaksi yang memadai. 

Dokumen atau bukti atas catatan transaksi yang memadai pada Rumah Sakit 

Pertamina Jaya dimana dokumen atau bukti atas catatan  dari sebuah transaksi 

tersebut tidak hanya berupa arsip dan dokumen tetapi juga data data yang di 

simpan dalam sebuah sistem yang dapat ditelusuri kebenarannya. Dokumen 

tersebut berasal dari transaksi atas prosedur yang ada, sehingga memberikan 

jaminan bahwa setiap transaksi telah dicatat sesuai degan ketejadian dan di 

catat dengan benar. Hal tersebut harus di jamin keakuratannya, 

kelengkapannya dan otorisasi dalam transaksi penggajian seperti validasi dan 

dapat dilaksanakan secara memadai. 

d. Penegdalian fisik atas aktiva dan catatan. 

Rumah Sakit Pertamina Jaya  memenuhi  unsur  pengendalian fisik aktiva dan 

catatan, bagian keuangan dan bagian tresuri bertugas dalam melindungi 

aktiva RSPJ, sedangkan setiap bagian memiliki salinan catatan atau data 

penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Catatan berupa slip gaji 

berada pada data base komputer, karena slip gaji tersebut tidak di cetak demi 

ke efisiensian operasional RSPJ.  

e. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi Rumah Sakit Pertamina Jaya dinilai sangat memenuhi 

kriteria yang efektif dan efisien dan memadai karena komunikasi antar bagian 

terjalin dengan baik sehingga fungsi dari suatu sistem berjalan dengan 

anneling . Informasi Rumah Sakit Peramina Jaya yang relevan di dapatkan 

Analisis sistem..., Rani Dwi Lestari, Ak.-IBS, 2015



 
 

107 
 

PT. Pertamina Bina Medika dengan tepat dan akurat. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya penggunaan sistem aplikasi SAP dimana SAP menghasilkan 

informasi yang tepat, cepat dan akurat. Sistem tersebut memberikan 

kemudahan pengguna internal serta eksternal mengambil keputusan jangka 

panjang maupun keputusan mengenai oprasional Rumah Sakit Pertamina 

Jaya.  Keefektifan dan keefisiensian tersebut hanya di nilai dari sistem 

penggajiannya saja bukan berdasarkan sistem pelaporan keuangan secara 

keseluruhan. 

Dari unsur-unsur control activity diatas maka Rumah Sakit Pertamina Jaya di 

nilai efektif, efisien  dan memadai dari sisi pengendalian intern  maupun 

sistem yang di gunakan pada sistem informasi akuntansi penggajian hal ini 

didukung pula dengan penerapan tujuan-tujuan pengendalian intern  

peungupahan yang efektif, hal tersebut berdasarkaan adanya: 

1. Esistensi atau keberadaan 

Pada Rumah Sakit Pertamina Jaya semua data dapat di terlusuri dan dapat di 

pastikan kebenarannya, karena pemisahan tugas antara bagian tresuri yang 

mengawasi penerimaan uang melalui kas dan bank agar sesuai dengan bukti 

kas/bank serta otorisasi pengeluaran uang. Serta dengan adanya verivikasi 

bagian unit SDM, bagian Keuangan, Treasuri yang merpakan  usaha dalam 

mengawasi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penggajian atau 

penggajian. 

2. Akurasi  

Pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penggajian pada Rumah Sakit 

Pertamina Jaya diotorisasi oleh pihak berwenang dalan manajmeen Rumah 

Sakit, karena setiap transaksi harus di telusuri  dan dipastikan kebenarannya, 
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kesalahan pencatatan atau pengelolaan dalam sistem berakibat terhadap pada 

informasi yang dihasilkan. Terlebih dengan adanya verivikasi maka kecil 

kemungkinan adanya kecurangan yang akan berdampak pada aktiva yang 

akan menyebabkan kerugian pada Rumah Sakit. 

3. Kelengkapan  

Rumah Sakit Pertamina Jaya menerapkan sistem yang di rancang sebaik 

mungkin agar penggunaanya dapat memberikan nilai tambah Rumah Sakit, 

penggunaan sistem tersebut di gunakan untuk menghindari kekeliruan dalam 

perhitungan penggajianPayroll system Linux maupun SAP. Dalam 

pemesosesannya Rumah Sakit Pertamina Jaya juga selalu menerapkan 

penilaian struktur pengendalian intern  yang memadai. 

4. Ketepatan Waktu. 

Transaksi penggajianpara Rumah Sakit Pertamina Jaya, diprosess dengan 

efektif dan efisien menghasilkan laporan yang tepat waktu karena 

penggunaanya efektif, dan laporan yang di hasilkan dapat terhindar dari salah 

saji. 

5. Posting pengikhtisaran 

Pada bagian keuangan keuangan lah yang akan memberikan bukti kas keluar 

dan akan memeriksa kembali laporan keuangan sementara berupa DME yang 

dihasilkan program aplikasi software SAP.   

 

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan teori sistem informasi akuntansi yang 

sesuai denga nactivity control dan manual SOP sistem informasi akuntansi 

penggajiandalam Rumah Sakit Petamina Jaya memadai, efektif dan efisien.  
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4.7 Flow Chart Informasi Akuntansi Penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya. 

  Gambar 4.7 Flow Chart Penggajian RSPJ  

 

Sumber: Rumah Sakit Pertamina Jaya, 2015 yang sudah diolah  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

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

ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian pada Rumah Sakit 

Pertamina Jaya sudah memadai dan sudah diterapkan secara efektif dan efisien, hal ini 

dapat dilihat dari hal-hal tersebut: 

1. Rumah Sakit Pertamian Jaya didukung oleh pekerja medis yang meliputi dokter 

umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, pekerja paramedis yang meliputi perawat di 

rawat jalan dan rawat inap, dan pekerja non medis. Semua pekerja berpengalaman 

pada bidangnya. Jumlah Pekerja pada Rumah Sakit Pertamina Jaya per Januari 2015 

sejumlah 653 orang. Setiap pekerja mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai 

denga struktur organisasi yang berlaku, sehingga sudah jelas fugsi pemisahan 

tugasnya (cut off). 

2. Rumah Sakit Pertamina Jaya memiliki prosedur-prosedur dalam kegiatan 

penggajian. Dimulai dari prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji 

dan setiap dokumen harus diverivikasi agar terjamin keandalan dan kekuratan 

informasinya. Setiap unit  bertanggung jawab pada aktivitas penggajian pada Rumah 

Sakit Pertamina Jaya, tetapi yang mempunyai peran penting bagi terselenggarannnya 

aktivitas penggajian atau pengupahan adalah  bagian Sumber Daya Manusia, 

Keuangan dan Treasuri Rumah Sakit Pertamina Jaya, bukan hanya itu PT. Pertamina 

juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai unit control atas 

terselenggaranya aktivitas penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya. 
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3. Informasi yang  dihasilkan  oleh sistem informasi akuntansi penggajian Rumah 

Sakit Pertamina Jaya kepada pihak internal dan ekternalnya, bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM) memiliki hubungan kerja dengan pihak internal  dan  eksternal    

seperti seluruh fungsi RSPJ dan pekeja perihal sosialisasi kebijakan gaji atau 

upah dan hak pekerja dan pihak ekternal seperti  rekan, korporat, dan pertamina 

perihal lybour supply, asuransi, rapat koordinasi,  kebijakan dan sosialisasi, upah 

dan benefit, kebijakan perusahaan, rapat koordinasi dan persamaan juklak PPIP 

(Program Pensiun Iuran Pasti), Dana pensiun dan Jamsostek, IJB (Imbalan Jasa 

Dokter), upah dan intensif, dan rollys. Bagian Keuangan memiliki hubungan 

kerja dengan bagian lain dan informasi dalam kebijakan pengendalian intern  

untuk setiap unit yang ada pada Rumah Sakit Pertamina Jaya penyelenggaraan 

kegiatan fungsi akuntansi, tresuri, piutang dan utang dan pajak. Bagian eksternal  

PT. Pertamina dan Pertamina Bina Medika  perihal  laporan keuangan, laporan 

manajemen semua yang berhubungan tentang keuangan Rumah Sakit Pertamina 

Jaya. Bagian Treasuri memiliki hubungan kerja dengan bagian lain dan informasi 

dalam kebijakan penggajian pada pihak eksternal seperti PT. Pertamina dan Bank 

perihal kas masuk dan keluar  

4. Pengendalian intern dalam prosedur penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya 

dapat dilihat dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan peraktek yang sehat, 

sehingga penerapan pengendalian intern  dari masing-masing subsistem pada 

pengendalian aplikasi, yaitu input control, processing control, dan output control 

dapat terlaksana dengan baik. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap  prosedur serta pelaksanaan  

penggajian yang diterapkan oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya  sudah cukup baik 

dan memadai dari segi teori (sistem informasi akuntansi penggajian dan 
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pengendalian intern), Rumah Sakit Pertamina Jaya telah melaksanakan aktivitas 

penggajian dengan  menggunakan dokumen-dokumen atau formulir-formulir 

yang sesuai dengan teori  dan di dokumentasikan dengan baik dalam bentuk data 

yang terkomputerisasi maupun yang tercetak. Rumah Sakit Pertamina Jaya 

menggunakan aplikasi Linux dan MySAP dalam aktivitas penggajiannya. 

6. Dari hasil pengujian proposisi dengan perhitungan presesntase yang menjukkan 

efektivitas pengendalian  intern sebesar 97,6% yang berarti  pengendalian intern 

Rumah Sakit Pertamina Jaya telah efektif sesuai dengan kriteria  efektifitas  

pengendalian interen. Kriteria pengendalian intern  pada perhitungan sistem 

informasi akuntansi penggajian yang telah diterapkan oleh Rumah Sakit 

Pertamina Jaya  tersebut telah menjelaskan sistem pengendalian intern yang 

efektif , karena memenuhi unsur-unsur pengendalian intern yaitu: 

(1) Lingkungan pengendalian 

(2)  Perkiraan risiko yang timbul 

(3) Aktivitas pengendalian  

(4) Informasi dan komunikasi 

7. Sistem informasi akuntansi penggajian  yang diterapkan oleh Rumah Sakit 

Pertamina Jaya sudah memadai karena unsur-unsur yang dibutuhkan dalam 

sistem akuntansi penggajian menurut teori (sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengendalian intern) telah terpehuhi, teori yang ada di 

implementasikan dengan baik oleh Rumah Sakit Pertamina Jaya dan sistem 

informasi akuntansi penggajian sudah dinilai efektif dan efisien. Efektifitas 

pengendalian intern dengan pemisahan tugas serta dengan adanya otorisasi 

penggajian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab membawa lingkungan 

manajemen atas aktivitas pengendalian intren tercapai. Tujuan pengendalian 
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intern telah terpenuhi  serta   informasi dan komunikasi atas resiko yang 

ditimbulkanpun menjadi efektif. 

Efisiensi manajemen Rumah Sakit Pertamina Jaya dapat dilihat dengan 

pemberian slip gaji berupa e-mail dan pendistribusian gaji atau upah pekerja 

menggunakan rekening Bank (Mandiri, BRI, dan bank DKI) tidak ada lagi 

penggunaan amplop gaji atau pemberian upah secara tunai. 

Walaupun demikian penulis masih menemukan hal-hal yang memerlukan 

perbaikan dan menjadi perhatian pihak perusahaan : 

8. Penggunaan sistem linux dalam aktivitas  masih sebagai dasar SAP, disatu sisi 

dinilai tidak efisien tetapi dapat membantu dalam mengkontrol tingkat kesalahan. 

Penggunaan sistem tersebut dalam aktivitas penggajian masih tergantung oleh 

induk perusahaan PT. Pertamina. Rumah Sakit Pertamina Jaya dalam aktivitas 

penggajiannya harus membuat request terlebih dahulu hal tersebut dapat 

menggangu aktivitas penggajian apabila terjadi kesalahan dalam posing data 

akibatnya RSPJ harus membuat request koreksi, hal tersebut menyebabkan 

perpanjangan waktu dalam proses penggajian atau pengupahan di Rumah Sakit 

Pertamina Jaya. 

9. Kurangnya aktifnya peranan pada unit Teknologi Informasi, sesuai dengan tugas 

dan tanggung  jawabnya dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebutuhan Sistem 

Informasi Manajemen dalam hal ini kebutuhan akan sistem informasi penggajian. 

10. Dokumen pencatatan waktu hadir seharusnya di back up per unit nya, karena 

Rumah Sakit Pertamina Jaya menggunakan sistem pembagaian waktu hadir shift  

sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan waktu hadir. 
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5.2  Saran 

1. Agar informasi yang di hasilkan dapat secara cepat di peroses oleh induk perusahaan, 

maka adanya maintenance dan pengembangan terhadap sistem yang berlaku. Oleh 

sebab itu di butuhkan Sumber Daya Manusia yang berkomperten dan handal 

sehingga sistem tersebut efektif dan efisien jauh dari kesalahan yang dapat 

mempengaruhi laporan keuangan induk perusahaan.  

2. Dengan adanya koordinasi terhadap setiap bagian diharapkan pengembangan sebuah 

sistem dapat bejalan  dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Karena sistem informasi 

akuntansi digunakan sebgai alat manajemen dalam mengambil keputusan maka di 

butuhkan kecepatan dan keakuratan informasi, informasi tersebut sebaiknya tidak 

monoton tetapi dapat berupa pemberihatuan secara online oleh sebab itu maka di 

perlukannya teknologi informasi. 

3. Mem-back up data kehadiran pekerja. Walaupun absensi pekerja sudah menggunakan 

mesin fingerprint, namun data kehadiran karyawan perlu di back up, karena jika 

mesin yang mengolah data mengalami kerusakan sistem komputer, maka dapat 

menghilangkan seluruh data. 
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KUESIONER EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEKERJA DAN 

PENGUPAHAN 

(Bagian SDM) 

 
NO 

 
Pertanyaan 

Jawaban Kuesioner 
Ya Tidak 

1. Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian atau Pengupahan 
a. Lingkungan Pengendalian dan resiko 

1.  Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang mencerminkan 
garis tanggung jawab dan wewenang yang ada dalam pencapaian 
tujuan perusahaan  

  

2.  Struktur organisasi selalu diperbaharui dengan perkembangan 
perusahaan 

  

3.  Telah ditetapkan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk  
mempermudah proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan 
otorisasi pengupahan 

  

4.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dijadikan pedoman kinerja 
personel perusahaan  

  

5.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dikomunikasikan dan 
dilaksanakan oleh para pimpinan kepada pekerja. 

  

6.  Perusahaan memberikan sanksi yang jelas kepada para personel 
yang melanggar kode etik dan kebijakan perusahaan. 

  

7.  Pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

  

8.  Pekerja memperoleh slip upah yang akan diterima setiap 
periodenya 

  

9.  Kenaikan upah dan potongan upah di informasikan kepada 
pekerja. 

  

10.  Pekerja mengambil sendiri pembayaran upah yang akan 
diterimanya 

  

11.  Kompensasi yang diberikan kepada pekerja didasarkan atas 
kinerjanya dalam perusahaan 

  

12.  Terdapat pengendalian untuk mengurangi penyelewengan atau 
penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan 

  

13.  Perusahaan telah mematuhi peraturan dalam menetapkan upah.   
b. Aktivitas Pengendalian  

14.  Perusahaan memiliki pemisahaan fungsi pada penerimaan pekerja dan 
pembayaran upah. 

  

15.   Perusahaan mengotorisasikan penerimaan upah dan kenaikan upah.   
16.   Perusahaan memiliki data lengkap mengenai pekerja.   
17.  Aktivitas pengendalian dijelaskan dalam kebijakan yang telah 

ditetapkan perusahaan  
  

18.  Tindakan yang tepat dan layak telah dilakukan tanpa pengecualian   
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terhadap informasi yang membutuhkan tindak lanjut 
19.  Ada pemisahan tugas antara bagian yang melaksanakan pencatatan, 

pembayaran dan pelaporan pengupahan 
  

20.  Terdapat verifikasi atas catatan dan dokumen oleh bagian keuangan 
dan akuntansi sebelum dilakukan pembayaran upah pekerja.  

  

21.  Perubahan dalam kartu penghasilan pekerja harus direkonsiliasi 
dengan daftar upah pekerja 

  

22.  Dilakukan perbandingan berkas induk pengupahan dengan total buku 
besar upah 

  

23.  Ada review atas laporan pengupahan untuk melihat kelayakan dan 
format yang tepat. 

  

24.  Terdapat pengecekan kesesuaian antara total upah menurut catatan 
dan total upah yang dibayarkan. 

  

25.  Telah dilakukan perlindungan terhadap dokumen dan catatan 
pengupahan dari kehilangan, kerusakan dan kesalahan penggunaan. 

  

26.  Pengamatan atas pembayaran upah telah memadai sehingga kecil 
kemungkinan terjadi penyelewengan termasuk adanya upah fiktif. 

  

c. Informasi dan Komunikasi 
27.   Sistem informasi perusahaan menjamin bahwa biaya upah yang terjadi 

pada periode tertentu adalah biaya yang sebenarnya terjadi 
  

28.  Kebijakan dan prosedur dalam perusahaan dikomunikasikan kepada 
seluruh pekerja 

  

29.  Informasi tersedia tepat waktu dan menggambarkan kejadian dan 
aktivitas yang efektif  

  

30.  Informasi dilaporkan dari tingkatan bawah ke atas dan kemudian 
ditindak lanjuti 

  

31.  Informasi digunakan sebagai alat pengembilan keputusan dalam 
mengelola dan mengendalikan kegiatan perusahaan 

  

32.  Sistem akuntansi perusahaan telah cukup memadai dalam 
mengidentifikasikan, menghimpun, dan melaporkan transaksi 
perusahaan 

  

33.  Payroll report didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan    
34.  Seluruh unsur pengupahan telah disajikan dengan terperinci   
35.  Terdapat sarana komunikasi yang cukup untuk mendukung komunikasi 

yang efektif 
  

36.  Pekerja benar-benar memanfaatkan fasilitas komunikasi.   

d. Monitoring   
37.  Manajemen aktif memantau laporan mengenai pengupahan secara 

periodik dan berkesinambungan. 
  

38.  Analisis atas penyimpangan yang berkaitan dengan pengupahan dapat 
diketahui penyebabnya. 
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2. Otorisasi yang Memadai atas Kegiatan Perusahaan.  
e. Pekerja dan Pengupahan  

39.  Pekerja diminta untuk menandatangani slip upah   
40.  Perusahaan memiliki cara lain dalam melakukan pembayaran upah   
41.  Pekerja diperbolehkan untuk mengetahui jumlah upah atau upah yang 

diterima. 
  

42.  Perusahaan membayarkan upah pekerja secara langsung   

f. Efektivitas dan Efisiensi  
43.   Kegiatan kepekerjaan dan pengupahan telah dilakukan secara efektif 

dan efisien. 
  

44.   Kegiatan penerimaan pekerja baru telah dilakukan secara efektif dan   
efisien. 

  

45.   Dalam pengupahan tidak ditemukan adanya penyimpangan   

3. Tercapainya Tujuan Umum Pengendalian Internal 
a.  Tujuan Pengendalian Internal 

46.  Data yang diperlukan dalam pembuatan laporan sudah akurat, teliti dan 
dapat diandalkan 

  

47.  Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja telah 
dilaksanakan dengan semestinya 

  

48.  Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan mentaati peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. 

  

49.  Seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja perusahaan 

  

50.  Setiap personel yang melanggar kebijakan dan prosedur perusahaan 
dikenakan sanksi. 

  

51.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal adalah transaksi 
non fiktif.  

  

52.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal telah diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang. 

  

53.  Transaksi pembayaran upah yang terjadi telah dicatat dengan benar   
54.  Untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan upah di berbagai 

tahap, maka dalam proses pencatatannya selalu dinilai dengan pantas. 
  

55.  Perkiraan transaksi upah diklasifikasikan dengan pantas sesuai dengan 
bagan perkiraan klien yang dibuat jurnalnya supaya laporan keuangan 
dinyatakan dengan wajar. 

  

56.  Transaksi pembayaran upah dicatat pada waktu yang tepat agar laporan 
keuangan tidak menjadi salah saji. 

  

57.  Transaksi pembayaran upah yang dimasukkan ke dalam jurnal dan buku 
besar sesuai dengan berkas induk. 
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KUESIONER EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEKERJA DAN 
PENGUPAHAN 

(Bagian Keuangan) 

 

 

b. Aktivitas Pengendalian  
14.  Perusahaan memiliki pemisahaan fungsi pada penerimaan pekerja dan 

pembayaran upah. 
  

15.   Perusahaan mengotorisasikan penerimaan upah dan kenaikan upah.   
16.   Perusahaan memiliki data lengkap mengenai pekerja.   
17.  Aktivitas pengendalian dijelaskan dalam kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan  
  

18.  Tindakan yang tepat dan layak telah dilakukan tanpa pengecualian 
terhadap informasi yang membutuhkan tindak lanjut 

  

 
NO 

 
Pertanyaan 

Jawaban Kuesioner 
Ya Tidak 

1. Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian atau Pengupahan 
a. Lingkungan Pengendalian dan resiko 

1.  Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang mencerminkan garis 
tanggung jawab dan wewenang yang ada dalam pencapaian tujuan 
perusahaan  

  

2.  Struktur organisasi selalu diperbaharui dengan perkembangan perusahaan   
3.  Telah ditetapkan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk  

mempermudah proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan otorisasi 
pengupahan 

  

4.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dijadikan pedoman kinerja personel 
perusahaan  

  

5.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dikomunikasikan dan dilaksanakan 
oleh para pimpinan kepada pekerja. 

  

6.  Perusahaan memberikan sanksi yang jelas kepada para personel yang 
melanggar kode etik dan kebijakan perusahaan. 

  

7.  Pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

  

8.  Pekerja memperoleh slip upah yang akan diterima setiap periodenya   
9.  Kenaikan upah dan potongan upah di informasikan kepada pekerja.   
10.  Pekerja mengambil sendiri pembayaran upah yang akan diterimanya   
11.  Kompensasi yang diberikan kepada pekerja didasarkan atas kinerjanya 

dalam perusahaan 
  

12.  Terdapat pengendalian untuk mengurangi penyelewengan atau 
penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan 

  

13.  Perusahaan telah mematuhi peraturan dalam menetapkan upah.   
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19.  Ada pemisahan tugas antara bagian yang melaksanakan pencatatan, 
pembayaran dan pelaporan pengupahan 

  

20.  Terdapat verifikasi atas catatan dan dokumen oleh bagian keuangan dan 
akuntansi sebelum dilakukan pembayaran upah pekerja.  

  

21.  Perubahan dalam kartu penghasilan pekerja harus direkonsiliasi dengan 
daftar upah pekerja 

  

22.  Dilakukan perbandingan berkas induk pengupahan dengan total buku 
besar upah 

  

23.  Ada review atas laporan pengupahan untuk melihat kelayakan dan 
format yang tepat. 

  

24.  Terdapat pengecekan kesesuaian antara total upah menurut catatan dan 
total upah yang dibayarkan. 

  

25.  Telah dilakukan perlindungan terhadap dokumen dan catatan 
pengupahan dari kehilangan, kerusakan dan kesalahan penggunaan. 

  

26.  Pengamatan atas pembayaran upah telah memadai sehingga kecil 
kemungkinan terjadi penyelewengan termasuk adanya upah fiktif. 

  

 

c. Informasi dan Komunikasi 
27.   Sistem informasi perusahaan menjamin bahwa biaya upah yang terjadi 

pada periode tertentu adalah biaya yang sebenarnya terjadi 
  

28.  Kebijakan dan prosedur dalam perusahaan dikomunikasikan kepada 
seluruh pekerja 

  

29.  Informasi tersedia tepat waktu dan menggambarkan kejadian dan 
aktivitas yang efektif  

  

30.  Informasi dilaporkan dari tingkatan bawah ke atas dan kemudian 
ditindak lanjuti 

  

31.  Informasi digunakan sebagai alat pengembilan keputusan dalam 
mengelola dan mengendalikan kegiatan perusahaan 

  

32.  Sistem akuntansi perusahaan telah cukup memadai dalam 
mengidentifikasikan, menghimpun, dan melaporkan transaksi 
perusahaan 

  

33.  Payroll report didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan    
34.  Seluruh unsur pengupahan telah disajikan dengan terperinci   
35.  Terdapat sarana komunikasi yang cukup untuk mendukung komunikasi 

yang efektif 
  

36.  Pekerja benar-benar memanfaatkan fasilitas komunikasi.   
 

d. Monitoring   
37.  Manajemen aktif memantau laporan mengenai pengupahan secara 

periodik dan berkesinambungan. 
  

38.  Analisis atas penyimpangan yang berkaitan dengan pengupahan dapat 
diketahui penyebabnya. 
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2. Otorisasi yang Memadai atas Kegiatan Perusahaan.  
e. Pekerja dan Pengupahan  

39.  Pekerja diminta untuk menandatangani slip upah   
40.  Perusahaan memiliki cara lain dalam melakukan pembayaran upah   
41.  Pekerja diperbolehkan untuk mengetahui jumlah upah atau upah yang 

diterima. 
  

42.  Perusahaan membayarkan upah pekerja secara langsung   

f. Efektivitas dan Efisiensi  
43.   Kegiatan kepekerjaan dan pengupahan telah dilakukan secara efektif 

dan efisien. 
  

44.   Kegiatan penerimaan pekerja baru telah dilakukan secara efektif dan   
efisien. 

  

45.   Dalam pengupahan tidak ditemukan adanya penyimpangan   

3. Tercapainya Tujuan Umum Pengendalian Internal 
a.  Tujuan Pengendalian Internal 

46.  Data yang diperlukan dalam pembuatan laporan sudah akurat, teliti dan 
dapat diandalkan 

  

47.  Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja telah 
dilaksanakan dengan semestinya 

  

48.  Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan mentaati peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. 

  

49.  Seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja perusahaan 

  

50.  Setiap personel yang melanggar kebijakan dan prosedur perusahaan 
dikenakan sanksi. 

  

51.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal adalah transaksi 
non fiktif.  

  

52.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal telah diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang. 

  

53.  Transaksi pembayaran upah yang terjadi telah dicatat dengan benar   
54.  Untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan upah di berbagai 

tahap, maka dalam proses pencatatannya selalu dinilai dengan pantas. 
  

55.  Perkiraan transaksi upah diklasifikasikan dengan pantas sesuai dengan 
bagan perkiraan klien yang dibuat jurnalnya supaya laporan keuangan 
dinyatakan dengan wajar. 

  

56.  Transaksi pembayaran upah dicatat pada waktu yang tepat agar laporan 
keuangan tidak menjadi salah saji. 

  

57.  Transaksi pembayaran upah yang dimasukkan ke dalam jurnal dan buku 
besar sesuai dengan berkas induk. 
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KUESIONER EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEKERJA DAN 
PENGUPAHAN 

(Bagian Tresuri) 

 
NO 

 
Pertanyaan 

Jawaban 
Kuesioner 

Ya Tidak 
1. Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian atau Pengupahan 
a. Lingkungan Pengendalian dan resiko 

1.  Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang mencerminkan 
garis tanggung jawab dan wewenang yang ada dalam pencapaian 
tujuan perusahaan  

  

2.  Struktur organisasi selalu diperbaharui dengan perkembangan 
perusahaan 

  

3.  Telah ditetapkan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang 
untuk  mempermudah proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, 
dan otorisasi pengupahan 

  

4.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dijadikan pedoman kinerja 
personel perusahaan  

  

5.  Kode etik dan kebijakan perusahaan dikomunikasikan dan 
dilaksanakan oleh para pimpinan kepada pekerja. 

  

6.  Perusahaan memberikan sanksi yang jelas kepada para personel 
yang melanggar kode etik dan kebijakan perusahaan. 

  

7.  Pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

  

8.  Pekerja memperoleh slip upah yang akan diterima setiap 
periodenya 

  

9.  Kenaikan upah dan potongan upah di informasikan kepada 
pekerja. 

  

10.  Pekerja mengambil sendiri pembayaran upah yang akan 
diterimanya 

  

11.  Kompensasi yang diberikan kepada pekerja didasarkan atas 
kinerjanya dalam perusahaan 

  

12.  Terdapat pengendalian untuk mengurangi penyelewengan atau 
penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan 

  

13.  Perusahaan telah mematuhi peraturan dalam menetapkan upah.   
 

b. Aktivitas Pengendalian  
14.  Perusahaan memiliki pemisahaan fungsi pada penerimaan pekerja dan 

pembayaran upah. 
  

15.   Perusahaan mengotorisasikan penerimaan upah dan kenaikan upah.   
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16.   Perusahaan memiliki data lengkap mengenai pekerja.   
17.  Aktivitas pengendalian dijelaskan dalam kebijakan yang telah 

ditetapkan perusahaan  
  

18.  Tindakan yang tepat dan layak telah dilakukan tanpa pengecualian 
terhadap informasi yang membutuhkan tindak lanjut 

  

19.  Ada pemisahan tugas antara bagian yang melaksanakan pencatatan, 
pembayaran dan pelaporan pengupahan 

  

20.  Terdapat verifikasi atas catatan dan dokumen oleh bagian keuangan dan 
akuntansi sebelum dilakukan pembayaran upah pekerja.  

  

21.  Perubahan dalam kartu penghasilan pekerja harus direkonsiliasi dengan 
daftar upah pekerja 

  

22.  Dilakukan perbandingan berkas induk pengupahan dengan total buku 
besar upah 

  

23.  Ada review atas laporan pengupahan untuk melihat kelayakan dan 
format yang tepat. 

  

24.  Terdapat pengecekan kesesuaian antara total upah menurut catatan dan 
total upah yang dibayarkan. 

  

25.  Telah dilakukan perlindungan terhadap dokumen dan catatan 
pengupahan dari kehilangan, kerusakan dan kesalahan penggunaan. 

  

26.  Pengamatan atas pembayaran upah telah memadai sehingga kecil 
kemungkinan terjadi penyelewengan termasuk adanya upah fiktif. 

  

 

 

c. Informasi dan Komunikasi 
27.   Sistem informasi perusahaan menjamin bahwa biaya upah 

yang terjadi pada periode tertentu adalah biaya yang 
sebenarnya terjadi 

  

28.  Kebijakan dan prosedur dalam perusahaan dikomunikasikan 
kepada seluruh pekerja 

  

29.  Informasi tersedia tepat waktu dan menggambarkan kejadian dan 
aktivitas yang efektif  

  

30.  Informasi dilaporkan dari tingkatan bawah ke atas dan kemudian 
ditindak lanjuti 

  

31.  Informasi digunakan sebagai alat pengembilan keputusan dalam 
mengelola dan mengendalikan kegiatan perusahaan 

  

32.  Sistem akuntansi perusahaan telah cukup memadai dalam 
mengidentifikasikan, menghimpun, dan melaporkan transaksi 
perusahaan 

  

33.  Payroll report didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan    
34.  Seluruh unsur pengupahan telah disajikan dengan terperinci   
35.  Terdapat sarana komunikasi yang cukup untuk mendukung 

komunikasi yang efektif 
  

36.  Pekerja benar-benar memanfaatkan fasilitas komunikasi.   
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d. Monitoring   
37.  Manajemen aktif memantau laporan mengenai pengupahan secara 

periodik dan berkesinambungan. 
  

38.  Analisis atas penyimpangan yang berkaitan dengan pengupahan dapat 
diketahui penyebabnya. 

  

 

 

 

3. Tercapainya Tujuan Umum Pengendalian Internal 
a.  Tujuan Pengendalian Internal 

46.  Data yang diperlukan dalam pembuatan laporan sudah akurat, teliti dan 
dapat diandalkan 

  

47.  Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja telah 
dilaksanakan dengan semestinya 

  

48.  Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan mentaati peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. 

  

49.  Seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja perusahaan 

  

50.  Setiap personel yang melanggar kebijakan dan prosedur perusahaan 
dikenakan sanksi. 

  

51.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal adalah transaksi 
non fiktif.  

  

52.  Transaksi pembayaran upah yang dicatat dalam jurnal telah diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang. 

  

53.  Transaksi pembayaran upah yang terjadi telah dicatat dengan benar   
54.  Untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan upah di berbagai 

tahap, maka dalam proses pencatatannya selalu dinilai dengan pantas. 
  

55.  Perkiraan transaksi upah diklasifikasikan dengan pantas sesuai dengan   

2. Otorisasi yang Memadai atas Kegiatan Perusahaan.  
e. Pekerja dan Pengupahan  

39.  Pekerja diminta untuk menandatangani slip upah   
40.  Perusahaan memiliki cara lain dalam melakukan pembayaran upah   
41.  Pekerja diperbolehkan untuk mengetahui jumlah upah atau upah yang 

diterima. 
  

42.  Perusahaan membayarkan upah pekerja secara langsung   

f. Efektivitas dan Efisiensi  
43.   Kegiatan kepekerjaan dan pengupahan telah dilakukan secara efektif 

dan efisien. 
  

44.   Kegiatan penerimaan pekerja baru telah dilakukan secara efektif dan   
efisien. 

  

45.   Dalam pengupahan tidak ditemukan adanya penyimpangan   
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bagan perkiraan klien yang dibuat jurnalnya supaya laporan keuangan 
dinyatakan dengan wajar. 

56.  Transaksi pembayaran upah dicatat pada waktu yang tepat agar laporan 
keuangan tidak menjadi salah saji. 

  

57.  Transaksi pembayaran upah yang dimasukkan ke dalam jurnal dan buku 
besar sesuai dengan berkas induk. 
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