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ABSTRACT 

Basically, the salary received by employees from the company which they work has a 
purpose to increase their welfare. To ensure it can run properly, the company should have 
an effective payroll systems and procedures. Based on that condition, writer is trying to 
conduct an event study research about the operational audit on payroll processing in PT 
XYZ. This research examines the information about how the internal control runs and the 
effectivity of payroll systems and procedures in the company. So that the company’s goal to 
have an adequate internal control and payroll systems and procedures that runs properly 
can be achieved. 
The research is using qualitative descriptive method. In this method, after the writer get the 
data directly from the company, then developing it with theory and the company’s standard 

operational procedures, so it will show the real performance of the company. 
According to the result of research, the writer conclude that the internal control is 
adequate, but the payroll systems and procedures still not match with PT XYZ’s standard 

operational procedures. So the ineffectiveness of it should be corrected. 
 
Keywords: operational audit, internal control, payroll, qualitative descriptive, and event 

study. 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menyambut datangnya era ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, 

perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk dapat lebih mengembangkan dan 

meningkatkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang. Dalam mengembangkan 

dan meningkatkan kegiatan usahanya, diperlukanlah informasi-informasi yang berkaitan 

dengan keputusan terbaik yang akan diambil pihak manajemen untuk menunjang hal-hal 

tersebut.   

Salah satu modal terpenting dalam suatu perusahaan untuk dapat bersaing lebih 

kompetitif adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin baiknya kualitas dari 

sumber daya manusia di perusahaan maka akan semakin baik pula kinerja dari 

perusahaan tersebut dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usahanya. 

Perusahaan tidak dapat memandang sebelah mata pentingnya hal ini, karena kegiatan 
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operasional dari perusahaan tersebut dijalankan oleh para karyawan dengan etos kerja 

yang berbeda-beda. 

Perbedaaan etos kerja dari setiap karyawan di suatu perusahaan menjadi tantangan 

tersendiri dalam mengelola sumber daya manusia. Pada hakikatnya para karyawan 

memiliki motivasi untuk bekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka 

dari itu perusahaan wajib mengelola kesejahteraan para karyawannya dengan baik, yaitu 

dengan memberikan upah/gaji dan benefit yang pantas untuk setiap karyawannya. 

Pengelolaan penggajian dalam suatu perusahaan harus dijalankan dengan efektif dan 

efisien, agar kesejahteraan karyawan yang terjamin akan seiring dengan meningkatnya 

kegiatan usaha perusahaan.  

Dalam pengelolaan penggajian para karyawan di perusahaan, auditor internal 

memiliki peranan penting untuk menjalankan pemeriksaan operasional dari siklus 

penggajian perusahaan. Agar internal auditor dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik, maka diperlukan adanya sikap independensi atau kebebasan dari pihak 

yang diauditnya.  Sikap ini mutlak harus dipertahankan sehingga manajemen yang 

menerima dan mendapat informasi dapat mempergunakan informasi tersebut sebagai 

masukan atau bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan terbaik bagi 

perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu meningkatkan atau 

mengembangkan perusahaan. 

Sistem penggajian yang dilaksanakan secara ekonomis dan efektif amat diperlukan 

dalam upaya mencapai kondisi perusahaan yang sehat karena sumber daya manusia 

merupakan salah satu sumber daya yang bernilai besar bagi perusahaan. Dalam 

komponen harta (asset) perusahaan, sumber daya manusia bukan yang memiliki nilai 

relatif tinggi dibandingkan persediaan. Namun tanpa sumber daya yang baik, maka proses 

produksi perusahaan juga bisa menjadi tidak efektif. Alasan inilah yang menjadi latar 

belakang mengapa pemeriksaan sistem penggajian menjadi demikian penting. 

Dalam kasus ini, PT XYZ yang diobservasi merupakan perusahaan peternak sapi 

yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk peternakannya sendiri berada jauh dari perkotaan 

di wilayah Lampung dan Probolinggo. Pada awalnya PT XYZ ini didirikan karena 

banyaknya permintaan pasar terhadap kebutuhan daging sapi yang terjamin kualitasnya 

tanpa harus impor. Sehingga selain menyediakan stok barang agar memenuhi kebutuhan 

pasar, kualitas dari barang yang disiapkan juga perlu perhatian khusus karena PT XYZ 

merupakan salah satu pemasok utama komoditi sapi. Kendala lokasi seringkali membuat 
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pengendalian sumber daya manusia menjadi sulit karena sesuai ketentuan pendirian 

peternakan harus menjauhi pemukiman sehingga lokasi peternakan yang berada di 

tengah hutan dan jauh dari lembaga keuangan seperti bank membuat pengendalian 

terhadap siklus penggajian dalam peternakan PT XYZ ini menjadi perhatian khusus. 

Berdasarkan penelitian sering kali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai 

sistem penggajian yang berbeda. Antara kantor pusat dan unit yang berupa peternakan 

memiliki sistem penggajian dan perhitungan komponen yang berbeda. Oleh karena itu, 

dirasa sangat penting untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang 

pemeriksaan operasional atas proses penggajian pada perusahaan yang dijadikan objek 
penelitian. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

a. Adanya perbedaan antara sistem penggajian di pusat dan di unit yang mengakibatkan 

berbedanya perhitungan komponen pembayaran gaji untuk pegawai di pusat dan di 

unit. 

b. Terjadinya keterlambatan dalam pembayaran gaji di unit. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Mengingat luasnya pembahasan mengenai pemeriksaan operasional di perusahaan, 

maka penelitian ini hanya akan membahas pemeriksaan operasional atas sistem 

penggajian pada PT XYZ tahun 2012 dan 2013. Untuk membantu penulis dalam 

melakukan penelitian, maka penulis menggunakan komponen pengendalian internal 

COSO yang dapat mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dari perusahaan yang akan 

diteliti. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan 

sapi. 

1.4 Perumusan Masalah 

a. Apakah pengendalian intern atas sistem penggajian sudah sesuai dengan SAK yang 

berlaku? 

b. Apakah sistem dan prosedur penggajian sudah berjalan efektif berdasarkan metode 

COSO? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut : 

1. Untuk menentukan langkah – langkah yang harus diambil oleh PT XYZ agar proses 

penggajian sesuai dan berjalan dengan efektif. 

2. Untuk menerapkan pengendalian internal dalam bentuk penetapan daerah 

pertanggung jawaban atas proses penggajian. 

3. Untuk memberikan rekomendasi dan saran – saran perbaikan yang diperlukan bagi 

fungsi pengelolaan sumber daya perusahaan. 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Memberikan gambaran secara langsung mengenai penerapan teori – teori yang 

dipelajari penulis dalam praktek yang sesungguhnya, juga sebagai studi 

pembanding antara teori yang dipelajari dengan praktek dalam perusahaan. 

b. Memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 

pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menerapkan siklus 

penggajian yang sesuai dengan perusahaan, diterapkannya pengendalian internal atas 

sistem payroll sehingga perusahaan dapat mengelola sumber daya manusianya 

dengan baik, serta menilai sejauh mana pemeriksaan operasional berperan dalam 

sistem penggajian. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian penulis dapat dijadikan bahan referensi atau penelitian yang 

selanjutnya ingin dilakukan oleh akademisi lain khususnya dalam bidang pemeriksaan 

operasional. 

 
II. Landasan Teori 

2.1 Audit 

Menurut William C.Boynton, Raymon N.Johnson dan Welter G.Kell yang  

diterjemahkan oleh Budi (2007:5) memberikan definisi  : 

“Auditing sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh serta 
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mengevaluasi bukti  secara  objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan  

peristiwa ekonorni, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara 

asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah  ditetapkan sebelumnya serta  

penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak  yang berkepentingan” . 

Menurut Tunggal A.W. (2011:9) menyatakan, “Dalam pelaksanaannya audit 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit Laporan Keuangan adalah penilaian apakah laporan keuangan disusun dengan 

kriteria yang ditetapkan, seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit Operasional adalah audit yang dilakukan terhadap kegiatan operasi perusahaan 

untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis operasional perusahaan. Hasil audit 

operasional akan digunakan oleh pihak manajemen perusahaan. 

3. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Audit Ketaatan adalah audit yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah prosedur 

tertentu, aturan, regulasi yang ditetapkan oleh otorisasi lebih tinggi ditaati dan diikuti. 
2.2 Pengendalian Intern 

 Definisi Pengendalian Intern menurut COSO (Committee of  Sponsoring 

Organization of the Treadway Commision) dalam buku William C.Boynton, Raymond 

N.Johnson dan Walter G.Kell (2007:373) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh 

dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang 

untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan 

dalam kategori berikut : 

- Keandalan pelaporan keuangan 

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

- Efektifitas dan efisiensi operasi  

Terdapat lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan menurut 

COSO, yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan  

pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari 
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semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan 

struktur. 

Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, yaitu : 

a. Integritas dan nilai-nilai etik 

b. Komitmen pada kompetensi 

c. Falsafah manajemen 

d. Struktur organisasi 

e. Dewan komisaris dan komite audit yang efektif 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian 

2. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap 

pencapaian tujuan entitas yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana resiko 

harus dikelola. 

3. Aktifitas Pengendalian (Control Activities) 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah 

manajemen telah dilaksanakan. 

Aktifitas pengendalian memiliki lima komponen, yaitu : 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktifitas 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

d. Pengendalian atas aktiva dan catatan 

e. Pengecekan independen dan pelaksaan 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu 

bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian 

intern pada suatu waktu. 
2.3 Audit Operasional 

Menurut IBK Bayangkara (2008:2) mendefinisikan audit operasional sebagai berikut : 
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“Audit manajemen (audit operasional) adalah rancangan secara sistematis untuk 

mengaudit aktivitas-aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari 

entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana 

telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah 

direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan perusahaan.” 

Tunggal A.W. (2011:22) menyatakan, jenis-jenis audit operasional terdiri dari : 

1. Fungsional 

Seperti yang tersirat dari namanya audit operasional berkaitan dengan sebuah fungsi 

atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pemasaran, fungsi pembayaran, 

fungsi penggajian suatu divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Keunggulan 

audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor-

auditor tertentu dalam staff audit intern dapat mengembangkan banyak keahlian dalam 

suatu bidang, seperti rekayasa produksi. Sehingga mereka dapat lebih efisien untuk 

memeriksa dalam bidang itu. Kekurangan audit fungsional adalah tidak  dievaluasinya 

fungsi yang saling berkaitan.  

2. Organisasional 

Audit organisasi atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti 

departemen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi 

adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana 

organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat 

penting dalam audit jenis ini. 

3. Penugasan Khusus  

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Audit ini 

dapat terjadi sewaktu-waktu, dapat pula dalam suatu pelaksanaan audit operasional 

secara fungsional maupun organisasional, pemeriksa diminta untuk melakukan audit 

operasional yang bersifat khusus. Sebagai contoh, pada saat audit operasional 

terhadap fungsi gudang, persiapan pihak manajemen memberi penugasan khusus 

kepada pemeriksa untuk menjadi pengawas langsung terhadap karyawan bagian 

gudang dalam melakukan stock opname persediaan dan melakukan audit terhadap 

kuantitas barang dagang yang direkrut oleh pembelinya. Jadi audit semacam ini 

meliputi hal-hal yang luas. 
2.4 Penggajian 
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Seperti  yang  diungkapkan Sembiring  (2008:23), "Setiap karyawan  berhak  

atas imbalan  (remunerasi) sebagai  imbalan  jasa atas pekeijaan yang dilakukan  

perusahaan." Atas  jasa  yang  telah  dilakukan oleh  karyawan perusahaan 

memberikan imbalan  yang biasanya  berupa gaji/upah. Pengertian gaji menurut 

Mulyadi (2008:373) adalah Pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan administrasi atau yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada 

umumnya dibayarkan secara tetap per bulan.  

Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf 

(2006:606) siklus penggajian dan kepegaiwan dimulai dengan mempekerjakan karyawan 

dan berakhir dengan pembayaran kepada karyawan untuk jasa yang diberikan dan 
kepada pemerintah dan lembaga lain untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai. 

2.5 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini akan membahas tentang pemeriksaan operasional atas proses 

penggajian pada perusahaan peternak sapi. Khususnya tentang bagian proses 

penggajian, dimana PT XYZ memiliki tiga departemen; sumber daya manusia, produksi, 

dan keuangan. Setiap bagian akan dilakukan audit operasional dengan menggunakan 

parameter COSO, sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas audit operasional dari 

PT XYZ dalam hal perusahaan peternak sapi. 

Pemeriksaan Operasional Atas 
Proses Penggajian Pada Perusahaan 
Peternak Sapi (Studi Kasus PT XYZ) 

Penggajian 

Produksi Keuangan Sumber Daya Manusia 

Audit Operasional 

COSO 

Efesiensi & Efektivitas 
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III. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada sebuah perusahaan manufaktur bernama PT 

XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur dan bergerak dibidang peternakan sapi, 

yang menyediakan sapi potong. Nama PT XYZ sebagai anak perusahaan PT ABC Tbk. 

Berdasarkan kepemilikannya PT XYZ ini termasuk dalam anak perusahaan PT ABC Tbk. 

sebagai pemegang saham mayoritas dan PT EFG sebagai pemegang saham minoritas. 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan rincian sebagai berikut: 

 Data Primer 

Data yang didapat langsung dari responden yaitu bagian Audit Internal, Kepala HRD, 

Staff HRD kantor pusat dan unit PT XYZ selama proses penelitian berlangsung. 

 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai literatur 

yang ada di perpustakaan terutama yang ada kaitannya dengan pembahasan 

penelitian dan bisa dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini. Data tersebut 

meliputi data yang diperoleh dari Standar Operasional Prosedur PT XYZ, Form 

Monitoring Auditor Internal, Internal Control Quitionaire (ICQ). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri dari beberapa cara, yaitu : 

 Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Wawancara (Inquiry) 

 Observasi 

 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
3.3 Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Uma Sekaran 

(2006:158) mayoritas penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi 

mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi, dengan 

demikian membantu memahami karakteristik dan membuat keputusan tertentu yang 

sederhana. Sugiyono (2008:14) menjelaskan pendekatan kualitatif merupakan metode 

analisis yang  digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 
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adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada 

generalisasi. 

Penelitian ini bersifat studi kasus, pertama-tama penulis menentukan bagian yang 

menjadi fokus penelitian, yaitu pemerikaan operasional pada sistem penggajian. Pada 

bagian tersebut dapat dilihat dan dianalisis bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 

meliputi proses pemeriksaan operasional, dokumen-dokumen pendukung, serta teknik 

maupun pelaksanaan pemeriksaan operasional. Topik bahasan penelitian ini adalah 

bagaimana jalannya operasional perusahaan dalam proses penggajian (payroll) di PT 

XYZ. 

Di dalam penelitian ini terdapat dua pembahasan masalah yaitu mengenai proses 

penggajian PT XYZ yang belum terstandar antara kantor pusat dan kantor unit dan sistem 

birokrasi dikantor pusat untuk sistem penggajian di kantor unit yang sering berjalan lambat 

sehingga komponen penggajian tidak dapat turun tepat pada wakturnya. 

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT XYZ (Perusahaan) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 120 tanggal 20 

Agustus 1991 dari Mudofir Hadi S.H., notaris di Jakarta, dan diperbaharui dengan Akta 

No. 95 tanggal 15 Desember 1993 dari Esther Mercia Sulaiman S.H., notaris di Jakarta. 

Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2 784.HT.01.04.Th 94 tanggal 21 Januari 

1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 120 tanggal 20 

Agustus 1991. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

yang terakhir dengan Akta No. 65 tanggal 13 September 2013 dari Buntario Tigris S.H., 

S.E., M.H, notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar. Perubahan anggaran 

dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-51209.AH.01.02. Tahun 2013 

tanggal 7 Oktober 2013. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan PT XYZ meliputi peternakan sapi, produksi makanan hewan dan 

perdagangan umum.  

PT XYZ menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri. Perusahaan memulai 

usahanya secara komersial pada tanggal 19 September 1991. Kantor pusat terletak di Jl. 
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MT Haryono Kav. 16 Jakarta, sedangkan kandang terletak di Desa Bumi Aji Lampung, 

Desa Negara Batin Lampung, Probolinggo, Wates, Situbondo dan rumah pemotongan 

hewan di Kampung Gunung Kupak RT 021 / RW 03, Desa Ciherang, Kecamatan Gunung 

Sari, Serang, Banten.   

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 693 karyawan tahun 

2013 dan 747 karyawan tahun 2012. Jumlah rata-rata karyawan Grup (tidak diaudit) 
adalah 1.108 karyawan tahun 2013 dan 1.179 karyawan tahun 2012. 

4.2 Analisis Pembahasan 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tahap awal penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui prosedur penggajian PT XYZ 

Berdasarkan SOP PT XYZ, perusahaan menggunakan Payroll application system 

(HURIS) untuk menghitung gaji karyawan termasuk perhitungan PPh 21 setiap 

bulannya. Gaji dibayarkan diatas tanggal 20 setiap bulannya. Proses perhitungan gaji 

sudah di mulai diatas tanggal 16 setiap bulannya oleh Bapak Aldi dibagian Comben & 

HR Adm Staff untuk kemudian di cek oleh Bapak Fery selaku Head of Comben & HR 

Adm serta Bapak Yoga dibagian Head of Industrial Relations & HSE Beef Division. 

Setelah dilakukan pengecekan kemudian perhitungan gaji di setujui oleh Ibu Yani 

selaku Head of HR & GA Beef Division kemudian diserahkan kepada Bagian Treasury 

sehari sebelum tanggal pembayaran gaji. Dokumen yang diserahkan ke treasury yaitu 

Bon merah dan rekap biaya gaji per departemen. Setelah di proses oleh treasury, 

dokumen tersebut diserahkan ke accounting untuk dibuatkan jurnal ke system. 

2. Masalah yang Terjadi di PT XYZ  

Sistem yang sudah dijelaskan dalam SOP tidak berjalan sesuai untuk unit perusahaan. 

Seperti dalam penggunaan alat absensi finger print yang hanya ada di HO sedangkan 

untuk di unit jabung, bekri dan probolinggo absensi masih menggunakan kartu absen 

yang diinput secara manual oleh divisi HR & GA di unit sehingga alur penggajian di 

unit dan di HO waktunya tidak bisa sama karena adanya proses input manual tersebut 

ditambah dengan sistem autorisasi semua biaya masih terpusat di HO sehingga alur 

untuk penggajian di unit semakin lama prosesnya.  

3. Pengendalian Operasional 

Audit Internal dari Head Office datang setiap  enam bulan sekali untuk memastikan 

apakah beroperasinya PT XYZ sesuai dengan SOP perusahaan. Setiap 
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pemeriksaannya, Auditor menilai melalui form pengendalian manajemen yang 

berisikan skor untuk PT XYZ yang diauditnya dan rekomendasi perbaikan. Penilaian 

dilakukan berdasarkan Form Monitoring. 

Untuk menelaah dan menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam 

proses pembelian dan pengelolaan penggajian, auditor merangkum pertanyaannya dalam 

Internal Control Quisionaire (ICQ). Pertanyaan dalam kuesioner merupakan pertanyaan 

umum yang bersifat objekif dan disertai dengan jawaban / dapat dijawab dengan : 

1. “Ya”, menunjukkan adanya kekuatan dalam pelaksanaan pengendalian atas fungsi 

penggajian dalam perusahaan. 

2. “Tidak”, menunjukkan bahwa sistem dan prosedur belum diterapkan dengan baik 

sebagaimana mestinya dan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian 

atas fungsi penggajian. 

3. “Tidak Relevan”, menunjukkan bahwa pertanyaan dari kuesioner tidak memiliki 

keterkaitan dengan fungsi penggajian dari perusahaan. 

Jawaban dari kuesioner ini akan diperoleh temuan yang dapat menunjukkan 

indikasi lemah atau tidaknya pelaksanaan pengendalian internal atas fungsi penggajian. 

Kelemahan dari pengendalian internal atas fungsi penggajian akan dievaluasi dan 

diberikan saran-saran perbaikan. Kuesioner untuk pengendalian internal atas fungsi 

penggajian PT XYZ disajikan di dalam lampiran. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, kelebihan pada prosedur penggajian pada 

PT XYZ yaitu : 

1. Terdapat Departemen SDM dalam perusahaan untuk prosedur penerimaan pegawai, 

perubahan gaji, dan pemberhentian, serta adanya arsip karyawan dengan 

dokumentasi yang lengkap. 

2. Adanya otorisasi dari pejabat tertentu dalam hal mutasi karyawan dengan departemen 

terkait. 

3. Adanya pengawasan dan pembinaan atas catatan waktu kerja karyawan untuk 

mencegah terjadinya perubahan. 

4. Terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja yang tercatat dan diawasi, serta 

pencocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. 

5. Persiapan gaji/upah yang terstruktur dan telah disesuaikan dengan perhitungan PPh 

21. 
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6. Pembayaran gaji/upah memiliki tanda terima dan telah dicocokkan pada arsip 

pegawai. 

7. Adanya prosedur yang menjamin tidak adanya kelalaian atas pengurangan yang harus 

dilakukan atas gaji/upah. 

8. Uang gaji/upah yang belum diambil atas waktu tertentu disetor kembali atau dibukukan 

sebagai utang gaji/upah. 

Kelemahan yang ditemukan dari kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut : 

1. Tidak adanya pembagian giliran dalam pembayaran gaji/upah yang dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembayaran ke karyawan. 

2. Adanya pemisahan pembayaran gaji dengan variabel lain seperti lembur dan bonus 

yang dikarenakan keterlambatan input perhitungan pada variabel tersebut. 

3. Adanya perbedaan waktu pembayaran gaji/upah setiap bulannya yang mengakibatkan 

karyawan tidak menerima gaji/upah tepat waktu. 

4.3 Laporan Internal Audit 

Pemeriksaan manajemen ini dilakukan pada tanggal 22 September 2014 sampai 

dengan 26 September 2014 bertempat di Desa Bumi Aji Lampung. Tujuan umum 

dilaksanakannya pemeriksaan manajemen ini adalah untuk membantu perusahaan dan 

mengatasi masalah – masalah yang terjadi atas proses penggajian. 

Ruang Lingkup 

Pemeriksaan ini dibuat untuk menentukan pengendalian intern divisi yang berkaitan 

dengan manajemen dalam penggajian, apakah telah memadai dan dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Sebagai permulaan pemeriksaan, kami menentukan bahwa 

ruang lingkup pemeriksaan meliputi hal – hal yang berhubungan dengan penggajian. 

Antara lain untuk meyakini risiko penggajian telah dikelola dan diminimalisasi dengan 

pengendalian intern yang memadai. 
Ringkasan Temuan 

Unit belum bisa menjalankan SOP sehingga sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji 

di unit. 

Temuan dan Rekomendasi 

Kriteria 

Kantor unit belum bisa menjalankan sistem payroll sesuai SOP perusahaan karena 

terbatasnya teknologi yang bisa digunakan di unit. 
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Temuan 

Kantor unit belum bisa menjalankan sistem payroll sesuai SOP perusahaan karena 

terbatasnya teknologi yang bisa digunakan di unit sehingga alur yang harus dilewati di unit 

menjadi lebih panjang dan waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk perhitungan gaji. 

Penyebab 

Unit belum memiliki sistem teknologi informasi yang mendukung SOP Perusahaan. Belum 

adanya implementasi teknologi informasi yang merata oleh kantor pusat menyebabkan 

operasional Perusahaan tidak berjalan sesuai dengan SOP yang diterapkan kantor pusat.   

Dampak  

Tidak berjalannya SOP di unit menyebabkan sistem penggajian yang seharusnya sudah 

memiliki template waktu yang tepat menjadi tidak tepat waktu. Dapat diketahui dari 

interview langsung bahwa setiap akhir bulan staff HR & GA di unit selalu kewalahan 

menginput absensi karyawan untuk kemudian di submit ke HR & GA di HO dan 

diautorisasi.  

Rekomendasi 

Pemerataan sistem teknologi informasi di unit sehingga sistem payroll di unit bisa berjalan 

sama lancarnya dengan di HO. 
Komentar Manajemen 

Temuan disetujui dan perusahaan akan melakukan pengembangan dibidang teknologi 

informasi khususnya di siklus payroll agar pembayaran gaji bisa berjalan lancar baik di unit 

maupun di HO. 

Personil divisi menyetujui  temuan dan rekomandasi serta berinisiatif melakukan tindakan 

perbaikan pada waktu pemeriksaan ini berkembang. 

Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik kepada personil divisi selama 

pemeriksaan ini dilakukan. 

Diperiksa oleh : Devan Fabiandy 

4.4 Implikasi Manajerial 

Setiap temuan yang ada dalam pemeriksaan operasional akan menimbulkan 

dampak buruk bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan. Untuk menghindari 

dampak tersebut, maka perusahaan dituntut agar dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dicapai dengan evaluasi 

atas pengendalian internal pada audit operasional, tujuan utamanya adalah untuk 
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mengevaluasi efektifitas dan efisiensi struktur pengendalian internal dan membuat 

rekomendasi kepada manajemen. Berikut adalah komponen-komponen pengendalian 

internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision 

(COSO) : 

1. Control Environment 

 Integritas dan Nilai-Nilai Etik 

Pada PT XYZ, dewan direksi menjunjung tinggi adanya kejujuran dan disiplin 

waktu dan mengharapkan karyawan untuk dapat melakukan hal yang sama. 

Dewan direksi akan memberikan perlakuan yang pantas berupa sanksi terhadap 

setiap pelanggaran yang dilakukan karyawannya.  

 Komitmen pada Kompetensi 

Karyawan PT XYZ adalah orang-orang yang berkompeten dengan 

mempertimbangkan keahlian, pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki sebelum 

mereka direkrut oleh perusahaan. Untuk terus meningkatkan kompetensi yang ada 

pada karyawan, maka dapat diadakan pelatihan dan pembelajaran. Adanya rotasi 

pekerjaan juga merupakan tindakan yang baik untuk meningkatkan keahlian 

karyawan. 

 Falsafah Manajemen 

PT XYZ memiliki falsafah dan gaya operasi manajemen yang berjalan dengan 

cukup baik di dalam perusahaan. Budaya disiplin dalam bekerja di tiap karyawan 

menunjang operasional perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT XYZ yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang 

serta sistematis, merupakan salah satu yang mendukung terciptanya suatu 

pengendalian internal yang baik untuk operasional perusahaan, sehingga 

kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi dapat ditemukan pada tahap dini 

dan dapat segera ditanggulangi. 

 Dewan Direksi dan Komite Audit yang Efektif 

Terdapat dewan direksi yang terlibat dalam aktivitas di perusahaan dan komite 

audit pusat yang berkontribusi secara signifikan dalam rangka mengawasi auditor 

internal dalam melakukan pencatatan. Pembagian dewan direksi membuat 

pengendalian tiap divisi lebih terfokus dan terstruktur dengan jelas untuk bidang 
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divisi yang dibawahinya. Pemeriksaan terhadap eksternal audit, compliance audit, 

financial audit, dan kegiatan audit lainnya kerap dilakukan oleh internal auditor 

yang dikepalai oleh direksi dimana komite audit berperan sebagai partner dalam 

pemeriksaan yang lebih terfokus. 

 Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab di tiap divisi dalam PT XYZ sudah 

memiliki struktur dan prosedur yang jelas, sehingga alur operasional perusahaan 

dapat dijalankan dengan teratur dan baik oleh karyawan-karyawannya. Dalam hal 

ini pengendalian internal yang perlu dilakukan ialah perusahaan harus melakukan 

pemantauan terhadap kinerja tiap karyawan dan dijadikan sebagai patokan agar 

kinerja lebih efektif dan efisien. 

 Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian 

Penerapan kebijakan dan prosedur kepegawaian akan menjamin bahwa karyawan 

memiliki integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Hal itu mencakup 

kebijakan perekrutan dan proses penyeleksian yang dikembangkan dengan baik, 

kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab 

karyawan, tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran perilaku yang dilakukan, 

program kompensasi yang memotivasi, dan pemberian penghargaan atas kinerja 

yang baik. 

2. Risk Assessment 

Dalam hal penggajian, risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah adanya potensi 

keterlambatan pembayaran gaji/upah yang terjadi di kantor unit perusahaan. Hal ini 

terjadi diakibatkan oleh belum adanya sistem operasi absensi yang terintegrasi dengan 

kantor pusat dan keterbatasan personil human resource yang berada di kantor unit, 

sehingga proses kalkulasi absensi karyawan yang terlalu lama mempengaruhi 

lamanya perhitungan gaji/upah karyawan. 

3. Control Activities 

 Pemisahaan Tugas yang Memadai 

PT XYZ sudah memiliki pemisahaan tugas di tiap divisi yang memadai. Seperti 

bagian personalia yang bertugas untuk menghitung gaji dan kompensasi karyawan 

lainnya, bagian rekrutmen yang terkait dengan proses penerimaan pegawai, 
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bagian assessment yang terkait dengan proses promosi jabatan dan pemberian 

bonus, dan bagian HURIS yang mengelola payroll system. 

 Otorisasi yang Pantas atas Transaksi dan Aktifitas 

Setiap transaksi dan aktifitas dalam proses penggajian di PT XYZ, berjalan dengan 

prosedur yang melalui otorisasi yang pantas. Wewenang dan tanggung jawab 

dalam alur penggajian perusahaan dijalankan dengan pengawasan oleh pejabat 

tertentu, sehingga prosedur dapat dijalankan dengan baik dan teratur. 

 Dokumen dan Catatan yang Memadai 

Pengarsipan dokumen dan catatan setiap karyawan di PT XYZ telah 

didokumentasikan secara terpusat oleh departemen sumber daya manusia, 

sehingga segala informasi yang berhubungan dengan karyawan dapat 

diintegrasikan dengan operasional perusahaan. 

 Pengendalian atas Aktiva dan Catatan 

Pengendalian atas aktiva dan catatan PT XYZ berada dalam pengawasan internal 

auditor yang dikepalai oleh komite audit perusahaan. Hal ini dirasa penting untuk 

menghindari adanya kesalahan atau kecurangan dalam aktiva dan catatan 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencegah dan menanggulangi potensi 

kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan. 

 Pengecekan Independen dan Pelaksanaan 

Struktur organisasi PT XYZ memiliki pembagian tugas yang jelas dan sistematis, 

sehingga setiap pelaksanaan aktivitas perusahaan dapat terawasi dengan baik. 

Komite audit perusahaan diharapkan sebagai pihak yang independen yang dapat 

berhubungan dengan dengan setiap divisi/bagian dari perusahaan, maka setiap 

aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan dapat dilakukan pengecekan yang lebih 

terperinci. 

4. Information and Communication 

Dalam komunikasi proses penggajian, PT XYZ diindentifikasi dengan adanya 

pencatatan transaksi khususnya dalam penggajian valid berdasarkan dokumen-

dokumen pendukung dan otorisasi dari kepala Divisi. Sehingga apabila ada kesalahan 

dapat di telusuri jejaknya. 

5. Monitoring 
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Pemantauan kinerja dari karyawan PT XYZ sendiri sudah memadai karena adanya 

peninjauan secara periodik oleh internal auditor perusahaan ke setiap kantor unit. 

Sehingga kantor-kantor unit yang terletak cukup jauh dari kantor pusat dapat terpantau 

dengan baik. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal terhadap sistem penggajian perusahan secara umum sudah 

memadai, walaupun ada beberapa evaluasi yang sekiranya perlu ditinjau kembali. 

Efektifitas sistem dan prosedur penggajian PT XYZ sudah berjalan dengan baik di kantor 

pusat, namun ada beberapa hal yang yang belum bisa dijalankan dengan baik di kantor 

unit perusahaan. 

Berikut adalah jabaran fakta yang mendukung bahwa pengendalian internal pada 

PT XYZ telah memadai : 

1. Terdapat departemen SDM dalam perusahaan untuk prosedur penerimaan pegawai, 

perubahan gaji, dan pemberhentian, serta adanya arsip karyawan dengan 

dokumentasi yang lengkap. 

2. Adanya otorisasi dari pejabat tertentu dalam hal mutasi karyawan dengan departemen 

terkait. 

3. Adanya pengawasan dan pembinaan atas catatan waktu kerja karyawan untuk 

mencegah terjadinya perubahan. 

4. Terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja yang tercatat dan diawasi, serta 

pencocokan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. 

5. Persiapan gaji/upah yang terstruktur dan telah disesuaikan dengan perhitungan PPh 

21. 

6. Pembayaran gaji/upah memiliki tanda terima dan telah dicocokkan pada arsip 

pegawai. 

7. Adanya prosedur yang menjamin tidak adanya kelalaian atas pengurangan yang harus 

dilakukan atas gaji/upah. 

8. Uang gaji/upah yang belum diambil atas waktu tertentu disetor kembali atau dibukukan 

sebagai utang gaji/upah. 
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Walaupun pengendalian internal secara umum telah memadai, masih terdapat 

kekurangan yang perlu dievaluasi kembali. Selain itu efektifitas sistem dan prosedur 

penggajian di kantor unit PT XYZ masih belum bisa dijalankan dengan baik. Berikut 

adalah hal-hal yang perlu diperhatikan : 

1. Tidak adanya pembagian giliran dalam pembayaran gaji/upah yang dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembayaran ke karyawan. 

2. Adanya pemisahan pembayaran gaji dengan variabel lain seperti lembur dan bonus 

yang dikarenakan keterlambatan input perhitungan pada variabel tersebut. 

3. Tidak berjalannya SOP di kantor unit menyebabkan sistem penggajian yang 

seharusnya sudah memiliki template waktu yang tepat menjadi tidak tepat waktu. Hal 

tersebut diakibatkan oleh staf HR & GA di kantor unit yang kewalahan menginput 

absensi karyawan dengan cara manual. 
5.2 Saran 

Untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kantor unit PT XYZ, adapun 

saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain : 

1. Perusahaan perlu membuat pembagian giliran dalam pembayaran gaji/upah dengan 

menambah personil/staf yang bertugas melakukan pembayaran tersebut ke karyawan, 

sehingga dapat terhindar dari adanya kemungkinan kesalahan. 

2. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan input perhitungan variabel seperti upah 

lembur dan bonus, kantor unit perlu menggunakan sistem perhitungan yang lebih 

sistematis, sehingga tidak perlu adanya pemisahan pembayaran gaji dan variabel 

tersebut. 

3. Agar SOP perusahaan dapat berjalan dengan efektif di kantor unit, maka diperlukan 

sistem penggajian dan absensi karyawan yang terintegrasi langsung dengan kantor 

pusat, yaitu HURIS. Hal ini akan sangat membantu staf HR & GA yang kewalahan 

dengan penginputan absensi karyawan, sehingga template yang sudah ada dapat 

dijalankan dengan tepat waktu. Dengan berjalannya sistem tersebut, maka kantor unit 

dapat menjalankan sistem dan prosedur penggajian dengan efektif dan dapat 

menghindari adanya keterlambatan pembayaran gaji/upah di kantor unit. 
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