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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. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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 syste , internal control , computer-based
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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
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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 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 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
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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).
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?

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.
II.Landasan Teori
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 validitas, otorisasi kelengkapan,
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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 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.
2.1.12 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 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.
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.
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. 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.
2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadaan internal perusahaan.
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3. Adanya pemisahan fungsi.
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).
2.3 Rerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
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III. Metodelogi Penelitian
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.
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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, 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
1. Otorisasi yang memadai atas kegiatan perusahaan.
a)
Ketenagakerjaan dan pengupahan
b)
Efektifitas dan efisiensi
2. Tercapainya tujuan umum pengendalian intern
a) Tujuan pengendalian intern
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"
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏
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.
6.

Selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan tentang sistem informasi akuntansi
penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya.
Penulis akan memberikan saran untuk Rumah Sakit Pertamina Jaya.
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IV.Analisis dan Pembahasan
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. 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

Sumber : Data SDM Rumah Sakit Pertamina Jaya, per Januari 2015.
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.
4.7 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).
(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).
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(8).
(9).
(10).
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

(16)

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.
Membuat template WAGE TYPE untuk request System Application for Data
Processing (SAP).
Melakukan request kedalam SAP.
Menerima DME dari SAP. DME tersebut sudadah termasuk potongan pajak.
Melakukan verifikasi running payroll dari SAP, jika belum OK dikembalikan lagi ke
SAP dan jika sudah OK maka DME dicetak sebagai dasar pembayaran upahnya.
Membuat SP3 (Surat Permintaan Proses Pembayaran) ke bagian Keuangan dengan
melampirkan DME (rincian nilai upah pekerja). (lampiran 4)
Menarik slip upah pekerja (melalui SAP ZHRPY013).
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.
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.
Pada saat bank meng konfirmasi pembayaran upah ke rekening pekerja maka saat itu
pula bagian SDM mengirim bukti slip gaji pekerja melalui e-mail.

4.4

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 diotorisasi oleh lebih dari satu orang karyawan sehingga dapat dikatakan
penggunaan dokumen pada bagian penggajian cukup baik.
4.5

Evaluasi Penendalian Intern Rumah Sakit Pertamina Jaya
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus dan metode Champion mrnghasilkan
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.

4.6

Evaluasi Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian atau Pengupahan Dalam
Efektifitas Serta Efisiensi Pengendalian Intern.
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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.
2. Masukan
Dalam aktivitas penggajian bagian tresuri bertanggung jawab atas pembayaran karena sesuai
dengan tugas pokoknya yaitu menawasi kas masuk dan kas keluar.
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).
4. Penyimpanan Data.
Penggunaan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memberikan kemudahan dalam
penyimpanan data, terlebih aplikasi software yang digunakan telah moderen dan memberikan
kemudahan dalam penyimpanan data.
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).
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.

4.7

Flow Chart Informasi Akuntansi Penggajian Rumah Sakit Pertamina Jaya.
Gambar 4.7 Flow Chart Penggajian RSPJ
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Sumber: Rumah Sakit Pertamina Jaya, 2015 yang sudah diolah.
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.
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
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bagian lain dan informasi dalam kebijakan penggajian pada pihak eksternal seperti PT.
Pertamina dan Bank perihal kas masuk dan keluar
1.
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.
2.
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 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.
3.
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
4.
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 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 :
5.
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.
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6.

7.

5.2

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.
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.
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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