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ABSTRAK
Indah Permata Sari/2220I2323/2016/Peranan Sistem Penggajian dan Pengupahan Dalam
Menghasilkan Informasi Biaya Gaji Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan llir/Sistem Informasi
Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peranan Sistem Penggajian dan
Pengupahan Daiam Menghasilkan Biaya Gaji PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir?. Tujuannya
adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Penggajian dan Pengupahan Dalam Menghasilkan
Biaya Gaji PT. Bumi Musi Sukses Ogan Kir.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digun^can dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menganalisis Penerapan
Sistem Penggajian dan Pengupahan Dalam Menghasilkan Biaya dan wawancara kepada pihak
yang terkait didalam PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.
Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan sistem penggajian dan pengupahan dalam
menghasilkan infonnasi biaya gaji pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan adalah belum cukup baik.
Terlihat dari Fungsi yang terkait dalam penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir masih ada karyawan yang melakukan perangkapan fungsi, perusahaan belum memiliki
lungsi akuntansi, Pencatatan kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji
dan upah karyawan masih dilakukan oleh bagian adminitrasi serta pembayaran gaji dan upah
masih dilakukan oleh manager perusahaan, serta sistem pada pengendalian intem juga belum
cukup baik terlihat dari struktur organisasi belum memiliki susunan organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik organisasi perusahaan, sistem otorisasi yang tidak sesuai dengan
pembagian tugas dan wewenang, belum diterapkannya surat perintah lembur serta praktik yang
sehat belum berjalan dengan semestinya terlihat dari sering disalah gunakan oleh karyawan untuk
mclanggar kepatuhan perusahaan, dan terakhir masih scdikitnya jumlah karyawan yang kompeten
dalam pemsahaan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Penggajian Pengu^tahan.
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ABSTRACT

Indah Permato Sari/222012323/20l6/7"Ae Role Of Salary and Wage Systems in Generating
Salary Cost Information at PT. Bumi Musi Sukses Of Ogan lUr/information accounting systetns

The formulation of the problem in this study was how the role of salary and wage systems in
generating salary Cost information at PT. Bumi Musi Sukses of Ogan Ilir ?. The purpose of the
study was finding out the role of salary and wage systems in generation salary cost information at
PT. Bumi Musi Sukses of Ogan Ilir.
This study was descriptive. The data were primary and secondary data The data collection
technique werw documentation and interview. The data analysis technique was qualitative by
analyzing the role of salary and wage systems in generating salary cost and interview to the
related parties at PT. Bumi Musi Sukses of Ogan Ilir.
The result of the study showed that the role of salary and wage systems in generating salary cost
information at PT. Bumi Musi Sukses of Ogan Ilir was not quite good. It was show from the
related Junction of salary and wage at PT. Bumi Musi Sukses of Ogan Ilir. there were still
employees who conducted function geminating. The company has not had accounting function,
recording obligations arising in connecting to the payment of the salaries and wages of employees
were conducted by the administration and payment of salaries and wages were still conducted by
manager of the compare. As well as internal control systems were also quite good looked at the
and authority, yet not running properly ursible from frequent misused by employees for violating
company compliance, and the last was the least number of competend employees in the company.

Keywords: Salary Wage Systems.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kegiatan operasional

perusahaan diperlukan adanya

manajemen

perusahaan yang baik dengan ditunjang oleh personil yang berkualitas agar
dapat berkarya secara efisien. Hal penting yang harus diperhatikan oleh
perusahaan adalah faktor manusia. Sumber daya manusia dalam suatu
perusahaan merupakan faktor dominan dalam pencapaian suatu tujuan
perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dan semakin bericembang, maka
diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dengan tingkat kontra prestasi yang
berbeda sesuai dengan prestasi yang disumbangkan pada perusahaan.
Sebagai imbalan kepada sinnber daya tersebut, maka perusahaan
menjanjikan suatu kontrak prestasi yang berupa gaji. Karena aktivitas gaji
bersifat berulang-ulang dan rutin, maka diperlukan adanya suatu sistem
infonnasi akuntansi penggajian agar dalam pelaksanaannya d ^ t tericoordinir
dengan baik.
Gaji yang diterima oleh setiap karyawan merupakan balas jasa atas apa
yang telah diberikan kepada perusahaan. Pembayaran atas penyerahan jasa
yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan
tidak berdasarkan hasil kerja, jam kerja, atau satuan produk yang dihasilkan
oleh karyawan (Mulyadi, 2008; 373). Pemberian gaji pada perusahaan
merupakan hal yang tidak mudah dilakukan apabila tidak memperhatikan
aturan-aturan

yang ada dengan baik, dibutuhkan ketelitian pada saat
1

2

menentukan gaji yang sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, lama
bekerja dan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Sistem
akuntansi

merupakan

organisasi

formulir,

catatan,

dan laporan yang

dikoordinasi sedemikiein rupa untuk menyediakmi informasi keuangan yang
dibutuhkan

oleh manjemen

guna

memudahkan

pengelolaan

perusahaan

(Mulyadi, 2008; 3).
Salah satu sistem infomasi yang diterapkan pada perusahaan adalah
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan
pengupahan adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan sesuai
dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi utama
perusahaan (2^ki, 2009; 3). Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang
dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi setiap kegiatan
perusahaan khususnya karyawan yang menerima gaji.
Biaya yang dikeiuarkan oieh perusahaan untuk membayar gaji cukup
besar, sehingga dapat menjadi resiko perusahaan apabila ada karyawan yang
tidak jujur dan ingin memanipulasi data daftar absensi dan gaji untuk
kepentingan pribadi atau golongan. Perusahaan terkadang mengalami beberapa
kesulitan dalam melakukan perhitungan jam kerja dan biaya tenaga kerja
karyawan. Kesulitan tersebut biasanya disebabkan oleh banyaknya jumlah
karyawan dan singkatnya waktu yang digunakan dalam penghitungan gaji,
serta apabila Penangganan perhitungan gaji karyawan yang kurang cermat
dan tidak efektif dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena
itu, suatu perusahaan dituntut untuk menggunakan teknologi absensi untuk
perhitungan jam kerja karyawan agar perhitungan jam kerja lebih efektif dan

3

efisien serta membuat kebijakan sistem informasi akuntansi yang baik dan
tepat agar pengendalian intem penggajian berjalan secara efektif.
Pengendalian intem mempakan struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen

(Mulyadi,

2008; 163).

Pengendalian intern dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat struktur
organisasi yang jelas antara pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing
bagian, pencatatan yang sistematis untuk setiap transaksi keuangan, pengawasan
yang mtin dari atasan kepada bawahan, kebijakan dan prosedur pengamanan,
menangkap serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan oleh karyawan
untuk melaksanakan tugasnya, juga kegiatan evaluasi untuk menilai selumh
kegiatan yang telah dilaksanakan.
PT Bumi Musi Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
jasa pengecetan Retester Tabung Elpiji 3kg Pertamina. PT Bumi Musi Sukses
memiliki sistem penggajian karyawan yang dijalankan bertujuan untuk
mempermudah

melakukan

perhitungan

gaji

karyawan

dan

untuk

menghasilkan informasi penggajian yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Bagian-bagian yang terkait dalam sistem penggajian pada PT Bumi
Musi Sukses yaitu dimulai dari bagian personalia bertugas untuk mencetak
hasil data absensi karyawan dari mesin fingers print dan membuat rekap
absensi karyawan diakhir bulan, kemudian hasil data tersebut diserahkan
kebagian

keuangan

yang betugas untuk menghitung gaji

karyawan

4

berdasarkan dari hasil data daftar absensi. Dari data tersebut dibuatlah daftar
gaji sesuai dengan gaji pokok, tunjangan dan potongan lalu

merekapnya

kedaftar gaji karyawan, serta dibuat surat permohonan pencairan dana.
selanjutnya rekap absensi karyawan, rekap daftar gaji karyawan dan surat
permohonan pencairan dana yang dibuat diserahkan ke manager untuk
diperiksa dan ditanda tangani. Pembayaran gaji dan upah karyawan dilakukan
oleh manager setiap awal bulan dengan cara mentransfer jumlah gaji bersih
kedalam rekening perorangan karyawan dari data rekap gaji karyawan yang
dihasilkan dari bagian keuangan, terakhir bagian adminitrasi bertugas untuk
mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji
karyawan.
Tabel I . l
Data Jumlah Karyawan PT Bumi Musi Sukses
Data Karyawan
Staff Kantor

Jumlah Karyawan
18 orang

Karyawan tetap Produksi
60 orang
Honorer Produksi
15 orang
Jumlah
93 orang
Sumber : PT Bumi Musi Sukses, 2016.
Berdasarkan dari data diatas jumlah karyawan pada PT. Bumi Musi
Sukses ada 93 orang karyawan yang terdiri dari 60 orang karyawan tetap
produksi, 15 karyawan honorer produksi dan dan 18 orang merupakan staff
kantor.
Pencatatan waktu hadir atau absensi hadir karyawan PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Ilir ini dilakukan dengan system finger print. Cara kerja sistem
ini ialah dimulai dengan pegawai memasukkan jempol tangan mereka

5

kedalam mesin finger print,

kemudian untuk link atau sambungan kabel

sistem finger print ini akan langsung terhubung pada bagian personalia dan
adminitrasi sehingga setiap pegawai yang mengabsensi

kehadiran akan

langsung terhubung kedalam komputer bagian personalia dan adminitrasi.
Pada bagian personalia dan adminitrasi ini dapat langsung mengetahui
setiap pegawai yang hadir ataupun yang tidak hadir dan juga bagi pegawai
yang terlambat hadir. Cara kerja sistem ini adalah dengan cara karyawan
melakukan sidik jari pada mesin fingers print yang ada sudah disediakan oleh
perusahaan. Karyawan melakukan sidik jari sebelum masuk kantor dan keluar
kantor saat jam pulang karyawan sesuai dengan peraturan kerja perusahaan
yang menerapkan jam masuk kerja pukul 08.00 dan jam pulang kerja pukul
17.00. Apabila karyawan menyelesaikan pekerjaannya lebih dari jam kerja
maka karyawan tersebut dinyatakan lembur dan Apabila karyawan tidak
melakukan fingers print maka dinyatakan tidak hadir.
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
bekerja sama dalam Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan khususnya di
bidang layanan pembayaran

gaji

melalui rekening perorangan,

yang

merupakan langkah efektif dari sistem penggajian di PT Bumi Musi Sukses.
Dalam pembayaran gaji dilakukan oleh manager dengan memasukan jumlah
gaji bersih yang harus dibayar kedalam rekening masing-masing karyawan
melalui aplikasi khusus dari Bank Mandiri. Secara periodik, gaji tiap
bulannya akan masuk kedalam rekening perorangan karyawan dan karyawan
dapat mengambil gajinya melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

6

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian keuangan,
diperoleh informasi. Pertama, pembayaran gaji dan upah karyawan masih
dilakukan oleh manager perusahaan. Kedua, teijadi perangkapan fungsi
keuangan

yang merangkap fungsi

pembuatan daftar

gaj i

dan upah,

perangkapan fungsi adminitrasi yang merangkap fungsi akimtansi. Ketiga,
pemah terjadi keterlambatan dalam merekap daftar hadir karyawan yang
menyebabkan informasi gaji yang secara normal bisa diambil setiap tanggal 1
pun terlambat. Keempat, masalah sistem otorisasi perusahaan mengenai
masalah jam lembur karyawan produksi, tidak ada penerapan surat perintah
lembur yang dikeiuarkan oleh kepala produksi yang berpengaruh pada
besamya jumlah biaya lembur yang dikeiuarkan perusahaan. Terakhir,
diperoleh informasi bahwa tidak ada audit intemal pada PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Ilir.
Tabel L2
Data Jumlah Pembayaran Lembur Divisi Produksi Tahun 2015
Bulan
Januari
Febmari
Maret
April
Mei
Juni
JuU
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

Rp
Rp
R
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Lembur
14.550.000
14.175.000
13.875.000
14.400.000
14.340.000
13.350.000
15.000.000
14.205.000
13.165.000
13.920.000
15.000.000
16.500.000
172.480.000

Sumber: PTBumi Musi Sukses, 2016.

Gaji
Rp 187.840.000
Rp 187.765.000
Rp 187.875.000
Rp 188.225.000
Rp 187.895.000
Rp 188.290.000
Rp 188.430.000
Rp 187.595.000
Rp 187620.000
Rp 188.245.000
Rp 188.055.000
Rp 188.215.000
Rp 2.256.050.000

Biaya Gaji
Rp 202.390.000
Rp 201.940.000
Rp 201.750.000
Rp 202.625,000
Rp 202.235.000
Rp 201.640.000
Rp 203.430.000
Rp 201.800.000
Rp 200.785.000
Rp 202.165.000
Rp 203.055.000
Rp 204.715.000
Rp2.428.530.000
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Berdasarkan data tabel 1.2 terlihat besamya jumlah pembayaran
lembur karyawan produksi sampai bulan desember tahun 2015 berjumlah Rp
172.480.000,- Penghitungan jam lembur berdasarkan mesin fingers print
dengan perhitungan 1 jam lembur Rp 15.000,-. Hal ini disebabkan karena
banyak karyawan yang menyelesaikan pekeijaannya pada jam lembur dan
tidak ada pengawasan khusus pada pekerjaan karyawan bagian produksi
dilapangan, jadi karyawan produksi dapat memperlambat pekerjaannya untuk
memperoleh jam lembur.
Hal ini mengakibatkan jumlah biaya lembur meningkat tetapi tidak
diimbangi dengan jumlah produksi yang meningkat setiap hari ataupun setiap
bulan, bisa dilihat pada table 1.3 yang berdampak terhadap

besamya

penggajian dan pengupahan.
Tabel 13
Data Jumlah Unit Produksi Tahun 2015
Unit Produ csi/ Bulan
Unit Produksi/ Hari
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Januari
60.000
60.000
2.222
2.222
Februari
65.000
65.000
2.500
2.500
Maret
66.000
66.000
2.444
2.444
April
68.000
68.000
2.615
2.615
Mei
66.000
66.000
2.444
2.444
Juni
64.000
64.000
2.461
2.461
Juii
63.000
63.000
2.333
2.333
Agustus
60.000
60.000
2.222
2.222
September
68.000
68.000
2.615
2.615
Oktober
67.000
67.000
2.481
2.481
November
63.000
63.000
2.333
2.333
Desember
66.000
2.444
66.000
2.444
Sumber : PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016.
Bulan
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti
tertarik

untuk melakukan

penelitian dengan

judul

Peranan Sistem

Penggajian Dan Pengupahan Dalam Menghasilkan Informasi

Biaya

Gaji Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan
yang dapat di kemukakan dtilam penelitian ini adalah Bagaimanakah sistem
penggajian dan pengupahan dalam menghasilkan informasi biaya gaji pada
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.?

C . Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis dan menilai peranan sistem penggajian dan pengupahan dalam
menghasilkan informasi biaya gaji pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.

D.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat imtuk pihakpihak sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peranan sistem
penggajian dan pengupahan dalam menghasilkan informasi biaya gaji pada
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.
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2. Bagi PT Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Ilir dalam meningkatkan sistem penggajian dan pengupahan
untuk menghasilkan infonnasi biaya gaji yang efektif pada perusahaan.
3. Bagi Almamater
Bagi mereka yang ingin melakukan penelitian maka hasil penelitian ini
dapat

dijadikan

bahan

kajian

dan

perbandingan

dalam

perkembangan penelitian serta acuan di masa yang akan datang.

rangka

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kumala (2014 )
dengan judul Analisis Sistem Penggajian & Pengupahan Karyawan Dalam
Usaha Meningkatkan Pengendalian Intem Perusahaan PT. Japfa Comfeed
Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo. Rumusan masalah dalam
penelitian ini bagaimana

analisis sistem penggajian &

pengupahan

karyawan dalam meningkatkan pengendalian intem perusahaaan pada PT.
Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo?.
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis sistem
penggajian & pengupahan karyawan dalam meningkatkan pengendalian
intem perusahaaan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor
Cabang Sidoarjo. Data yang diperlukan yaitu data primer dan data
sekunder.

Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Tehnik

Analisis yang digunakan yaitu Analisis Kualitatif.
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa Prosedur
sistem penggajian yang telah

dijalankan pada PT Japfa

Comfees

Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dengan efektif, tetapi
hanya saja adanya perangkapan fungsi pada bagian Administrasi Human
Resource Development (HRD) mengenai pembuatan Bukti Kas dan sering
terjadi kecurangan pada saat pengabsenan menggunakan clock card.
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karena tidak adanya pengawasan khusus pada saat karyawan melakukan
absen.
Persamaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada salah satu
tujuannya yaitu memiliki persamaan untuk mengetahui analisis sistem
infonnasi

akuntansi

penggajian

perusahaan.

Sedangkan

Perbedaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang
yaitu perbedaannya terdapat pada judul, objek penelitian serta

sistem

absensi karyawannya berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan card
clock dan penelitian sekarang menggunakan fingers print serta salah satu
tujuanya untuk mengetahui pengendalian intem perusahan.
Penelitian sebelumnya
berjudul

dilakukan oleh Puspita

(2014) yang

Analisis Efektifitas Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan

Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intem Pada PT PEN (Persero)
Udiklat Pandaan. Rumusan masalah yaitu Bagimana sistem akimtansi
penggajian karyawan pada PT PEN (Persero) Udiklat Pandaan.? Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Sistem Akuntansi penggajian karyawan
Pada PT PEN (Persero) Udiklat Pandaan dalam upaya mendukung
pengendalian intem pemsahaan dan untuk mengetahui intem pada sistem
akuntansi penggajian yang digunakan.
Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Metode
yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Tehnik Analisis yang digunakan
yaitu Analisis Kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah
agar imtuk meningkatkan lagi sistem informasi akuntansi penggajian yang
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telah dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsi yang terkait, dan sebaiknya
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan gaji dilakukan dengan teliti
untuk menghindari kesalahan, serta penggunaan fingers print sebaiknya
dilakukan

pemeriksaan

secara berkala untuk menghindari adanya

kerusakan pada mesin.
Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh

Aditya

persamaannya

(2009) dengan

penelitian yang dilakukan ini yaitu

sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui sistem

akuntansi penggajian perusahaan dan sama-sama menggunakan mesin
fingers print sebagai alat abensi karyawan. Sedangkan perbedaannya
terdapat pada judul dan objek penelitian serta penelitian sebelumnya
difokuskan pada efektifitas dan efesiensi penerapan sistem infomasi
akuntansi pada pengendalian intem, sedangkan penelitian sekarang
difokuskan pada efesiensi dan efektifitas sistem absensi terhadap sistem
informasi penggajian
Penelitian yang dilakukan oleh Marleyna (2015) yang berjudul
Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Pada Kantor Jasa
Penilaian Publik Benedictus Darmapuspita Dan Rekan Di Jakarta.
Rumusan masalahnya yaitu

Bagaimana penerapan sistem akuntansi

penggajian Pada Kantor Jasa Penilaian Publik Benedictus Darmapuspita
Dan Rekan Di Jakarta.? Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan sistem akuntansi penggjian berdasarkan pengendalian intem
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dan sistem akuntansi penggajian yang ada Pada Kantor Jasa Penilaian
Publik Benedictus Darmapuspita Dan Rekan Di Jakarta.
Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Metode
yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Tehnik Analisis yang digunakan
yaitu Analisis Kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Pada
Kantor Jasa Penilaian Publik Benedictus Darmapuspita Dan Rekan D i
Jakarta, bahwa penerapaan sistem akuntansi yang telah dijalankan cukup
baik dengan menggunakan mesin fingers print, dan pembayaran gaji
melalui transfer bank serta manajemen perusahaan sudah menerapkan
konsep dam prinsip pengendalian intem penggajian. tetapi masih ada
beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan teori, sebaiknya melakukan
fungsi

secara tegas dan pengawasan secara berkala dalam proses

pembuatan daftar gaji.
Persamaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tujuan yaitu
sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui analisis sistem infonnasi
akuntansi terhadap penggaj ian perusahaan sama-sama penggunakan
fingers

print

sebagai sistem

absensi karyawannya dan Perbedaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
terdapat pada objek penelitian dan judul penelitian yang berbeda.
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Tabel I I . l
Hasil Penelitian Sebelumnya
No
1.

2.

Judul, Nama dan
Tahun
Analisis Sistem
Penggajian &
Pengupahan
Karyawan Dalam
Usaha
Meningkatkan
Pengendalian
Intem Perusahaan
PT. Japfa
Comfeed
Indonesia, Tbk
Kantor Cabang
Sidoarjo,
Kumala Mega
Saraswati
(2014)
Analisis
Efektifitas Sistem
Akuntansi
Peneeajian
Karyawan Dalam
Upava
Mendukung
Pengendalian
Intem Pada PT
PLN (Persero)
Udiklat Pandaan,
Puspita Meritasari
(2014).

Persamaan

Perbedaan

Persamaannya yaitu
sama-sama memiliki
tujuan untuk
mengetahui sistem
akuntansi penggajian
perusahaan dan samasama menggunakan
mesin fingers print
sebagai alat abensi
karyawan.

Perbedaannya yaitu
terdapat pada judul
penelitian dan objek
penelitian serta penelitian
sebelumnya difokuskan
pada efektifitas dan
efesiensi penerapan
sistem infomasi
akuntansi pada
pengendalian intem
sedangkan penelitian
sekarang difokuskan
pada efesiensi dan
efektifitas sistem absensi
terhadap sistem
informasi [)enggajian.
Perbedaan dengan
penelitian sebelumnya
yaitu terdapat pada objek
penelitian, judul
penelitian yang berbeda.
dan penelitian
sebelumnya difokuskan
pada efektifitas dan
efesiensi penerapan
sistem infomasi
akuntansi pada
pengendalian intem
sedangkan penelitian
sekarang difokuskan
pada efesiensi dan
efektifitas sistem absensi
terhadap sistem
informasi penggajian.
serta sistem absensi
penelitian sebelumnya
menggunakan clock card
sedangkan penelitian
sekarang menggunakan
sistem absensi fingers
print.

Persamaannya yaitu
memiliki tujuan yang
sama untuk
mengetahui sistem
informasi akuntansi
penggajian perusahan.
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3.

Evaluasi
Penerapan Sistem
Akuntansi
Penggajian Pada
Kantor Jasa
Penilaian Publik
Benedictus
Darmapuspita
Dan Rekan Di
Jakarta,
Marleyna Sofia
Mandagi (2015).

Persamaan dengan
penelitian sebelumnya
yaitu terdapat pada
tujuan yaitu samasama memiliki tujuan
untuk mengetahui
analisis sistem
informasi akuntansi
terhadap penggajian
perusahaan samasama penggunakan
fingers print sebagai
sistem absensi
karyawannya.

Perbedaan penelitian
sebelumnya dengan
penelitian yang
dilakukan oleh penulis
yaitu terdapat pada objek
penelitian dan judul
penelitian yang berbeda.

Sumber; Penulis, 20 6.

B.

Landasan Teori
1. Sistem Informasi Akuntansi
a. Pengertian Sistem dan Prosedur
Mulyadi (2008: 2), Sistem adalah sekelompok unsur yang erat
berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama
untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem dibuat untuk menangani
sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Suatu sistem
dikatakan sudah baik apabila didalamnya terdapat prinsip-prinsip
pengendalian intem yang apabila dilaksanakan dengan baik akan
dapat mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi kekayaan
pemsahaan dari pemborosan,

kecurangan,

dan pencurian serta

menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya.

16

Widjajanto (2008: 2), Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagianbagian yang saling berinteraksi untuk mencaiapi tujuan tertentu
melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem
terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan. Meskipun
setiap sistem mempunyai fungsi yang berbeda namun semua bagian
tersebut melakukan tujuan yang sama.
Mulyadi (2008: 6), Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang
biasanya melibatkan beberapa orang didalam suatu departemen atau
lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Azhar (2008: 264), Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang
dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Prosedur dimiliki
bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara
seragam.
Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur
adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang
dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang
seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang
dalam organisasi.
b. Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi
Mulyadi (2008: 3), Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi,
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk
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menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan pengelolaan perusahaan,
Bodnar (2006: 3), Sistem

Informasi Akuntansi merupakan

kumpulan sumber daya, seperti orang-orang dan peralatan, dirancang
untuk mengubah data fmansial dan lainnya menjadi informasi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah
subsistem

dari sistem

informasi manajemen

yang terdiri dari

sekumpulan sumber daya yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan,
dan memproses data untuk menghasilkan informasi keuangan bagi
pembuat keputusan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan,
guna untuk mempermudah .pengelolalan perusahaan.
c.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem akuntansi adalah
sebagai berikut:
1) Formulir
Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen.
2) Jumal
Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk
mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan serta
data lainnya. Sumber dari pencatatan dalam jumal ini adalah
formulir.
3) Buku Besar {General ledger)

IS

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas
data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jumal.
Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai
dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan
keuangan.
4) Buku Pembantu
Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu
dalam buku besar.
5) Laporan Keuangan
Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang
dapat berupa neraca, laporan laba mgi, laporan pembahan modal,
laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan,
laporan biaya pemasaran dan daftar umur piutang.
d. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Widjajanto (2008: 39), Sistem informasi akuntansi mempunyai
tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu :
1)

Mengumpulkan data dan menyimpan data tentang aktivitas yang
dilaksanakan oleh organisasi dan para pelaku yang terlihat dalam
berbagai

aktivitas

tersebut,

agar

pihak-pihak

luar

yang

berkepentingan dan meninjau ulang (review) hal-hal yang terjadi.

X9

2)

Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak
manajemen

untuk

membuat

keputusan

dalam

aktivitas

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.
3)

Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asetaset organisai termasuk data organisasi untuk memastikan bahawa
data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan handal.
Dewi (2007: 12), Fungsi sistem informasi akuntansi adalah:
a) Pekerjaan yang bersifatnya berulang dapat diminimalisir.
b) Sistem penyimpanan data dapat menjadi lebih sistematis.
c) Mengurangi tingkat kesalahan.
d) Pekerjaan

menjadi lebih mudah karena sistem informasi

akuntasi sudah berjalan.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
fungsi sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan dan
menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data
menjadi

informasi

yang

dapat

digunakan

dalam

proses

pengambilan keputusan serta melakukan kontrol secara tepat
terhadap aset organisasi.
e. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
James (2007: 21), Tiga tujuan dasar yang umumnya didapati di
semua sistem informasi akuntansi, antara lain:
1) Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen. Sistem informasi
menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para
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pengguna ekstemal melalui laporan tradisional serta dari berbagai
laporan lain yang diwajibkan. Secara inlemal, pihak manajemen
menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan pertanggung
jawaban.
2) Mendukimg pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem
informasi

memberikan

pihak

manajemen

informasi

yang

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pengambilan
keputusan tersebut.
3) Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi
menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk
membantu mereka melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara
yang efektif dan efisien.
Azhar (2008: 8-11), tujuan sistem informasi akuntansi adalah :
a) Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari.
b) Mendukung proses pengambilan keputusan.
c) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung
jawabnya kepada pihak ekstemal.
d) Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi kedalam sistem
informasi akuntansi.
e) Mengolah data transaksi.
f) Menyimpan data untuk tujuan dimasa mendatang.
g) Memberi pemakai atau pemberi keputusan informasi yang
diperlukan.
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan sistem informasi akuntansi adalah mendukung operasional
perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan dalam proses
akuntansi.
2.

Sistem Penggajian dan Pengupahan
a. Pengertian Gaji dan Upah
Pengertian

gaji

menurut

Mulyadi

(2008:

373)

adalah

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang
mempunyai jenjang jabatan manajer dan tidak berdasarkan hasil kerja,
jam kerja, atau satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.
Pengertian Gaji menurut Mardi (2011: 107) adalah sebuah
bantuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah
perusahaan atau instansi kepada pegawai.
Pengertian upah menurut Soermarso (2009: 307) merupakan
imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih
banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasa jumlahnya ditetapkan
secara harian.
Dapat ditarik kesimpulan gaji adalah suatu bentuk pembayaran
periodik dari seorang pemimpin pada karyawannya yang dinyatakan
dalam suatu kontrak kerja yang ditentukan jumlahnya secara periode
tertentu.
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b. Pengertian Sistem Penggajian dan Pengupahan
Mardi (2011: 108) Pengertian sistem akuntansi penggajian dan
pengupahan adalah salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi
yang terus mengalami proses dalam bentuk bertahap, disebut dengan
proses bertahap karena daflar gaji karyawan dibuat secara periodik.
Mulyadi

(2008: 377), Sistem akuntansi penggaj ian dan

pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji
dan

upah

karyawan dan pembayarannya,

perancangan

sistem

akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin
validitas, otorisasi kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu
dan ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian
dan pengupahan.
Berdasarkan pengertian sistem akuntansi penggajian dan
pengupahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu
sistem yang dibuat untuk menangani transaksi pembayaran gaji dan
upah karyawan yang pembayarannya dilakukan setiap bulannya
c. Tujuan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Tujuan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan menurut
Bodnar (2006: 3), menyatakan bahwa sistem penggajian dan
pengupahan harus dilakukan perhitungan, pembayaran dan pencatatan
gaji bagi karyawan yang dibayar tetap setiap bulanan.
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Mulyadi (2008: 378), tujuan sistem akuntansi penggajian dan
pengupahan adalah:
1) Mengurangi

siklus

penggajian

dan

pengupahan

dalam

melaksanakan pencatatan secara cermat dan teliti.
2) Merancang mengamankan sistem penggajian dan pengupahan
yang ada pada perusahaan.
3) Melakukan perhitungan gaji dan upah serta membuat formulir
yang berkaitan dengan sistem penggajian dan pengupahan.
4) Merancang dan melaksanakan prosedur yang berkaitan dengan
perhitungan gaji dan upah.
Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan.

Dalam

mencapai tujuan, salah satu alat tersebut adalah sistem informasi
akuntansi yang akan memberikan informasi yang berguna dalam
mengambil keputusan. Dalam pemenuhan informasi, baik untuk
kebutuhan intem maupun kebutuhan ekstem, sistem informasi harus
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya.
Demikian puJa suatu sistem informasi dalam memenuhi fungsinya
memenuhi tujuan-tujua yang dapat memberikan pedoman pada
manajer dalam merancang suatu sistem yang dapat menghasilkan
infonnasi yang berguna terutama dalam hal perencanaan dan
pengendalian.
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d. Dokumen Pencatatan yang digunakan dalam Penggajian dan
Pengupahan.
Mulyadi (2008: 374), Dokumen-dokumen yang digunakan dalam
Sistem Infonnasi Akuntansi Penggajian yaitu :
1) Dokumen pendukung pembahan gaji dan upah
Dokumen ini dikeiuarkan oleh fungsi kepegawaian bempa suratsurat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti
surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
pembahan

tarif upah, pemberhentian, pemindahan dan lain

sebagainya.
2) Kartu jam hadir
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk
mencatat jam hadir setiap karyawan di pemsahaan. Catatan jam
hadir karyawan ini dapat bempa daftar hadir biasa, dapat pula
berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu.
3) Kartu jam kerja
Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi
oleh tenaga kerja langsung untuk pemsahaan manufaktur.
4) Daftar gaji dan daftar upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bmto setiap karyawan,
dikurangi potongan-potongan

bempa

PPh

pasal 21, utang

karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.
5) Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
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Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen,
yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah.
6) Surat pernyataan gaji dan upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah
bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam
kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah.
Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan
mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan
beserta berbagai potongan yang menjadi beban karyawan.
7)

Amplop gaji dan upah
Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan
dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan
upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai

nama

karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih
yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.
8) Bukti kas keluar.
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat
oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan,

berdasarkan

informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi
pembuat daftar gaji dan upah.
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e. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Penggajian dan
Pengupahan
Mulyadi (2008: 382), Catatan

akuntansi yang digunakan dalam

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah :
1) Jumal umum
Dalam pencatatan gaji dan upah ini juml umum digunakan untuk
mencatat distnbusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen
dalam perusahaan
2) Kartu harga pokok produk
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung
yang dikeiuarkan untuk pesanan tertentu
3) Kartu biaya
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak
langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen
dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu
biaya ini adalah bukti memorial
4) Kartu penghasil karyawan
Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai
potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informaasi
dalam kartu penghasil ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh
pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Di samping itu,
kartu penghasil karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji
dan upah karyawan dengan ditandatanganinya ksrtu tersebut oleh
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karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu
penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji
atau upahnya sendiri, sehingga rahasia peng.hasilan karyawan
tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain
f. Fungsi yang Terkait dalam Penggajian dan Pengupahan.
Mulyadi (2008: 382-384), ftmgsi yang terkait dalam

sistem

akuntansi penggajian adalah sebagai berikut:
1) Fungsi Kepegawaian
Bertanggung jawab untuk menyeleksi pegawai baru, memutuskan
penempatan pegawai baru, membuat surat keputusan tarif gaji,
kenaikan pangkat dan golongan gaji serta mutasi gaji pegawai.
2) Fungsi Pencatat waktu
Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir
atau absensi bagi semua pegawai.
3) Fungsi Pembuat daftar gaji
Bertanggung jawab untuk membuat daftar
penghasilan

gaji yang berisi

bruto yang menj adi hak pegawai dan berbagai

potongan serta tunjangan yang diterima pegawai selama jangka
waktu pembayaran gaji.
4) Fungsi Keuangan
Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan
menguangkan cek tersebut ke bank.
5) Fungsi Akuntansi
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Dalam sistem penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab
untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan
pembayaran gaji pegawai.
g. Jaringan Prosedur dalam Penggajian dan Pengupahan
Mulyadi (2008: 385-386), Sistem penggajian terdiri dari beberapa
prosedur yang saling berhubungan. Prosedur adalah suatu urutan
kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu
departemen atau lebih, yang dibuat untuk manajemen penanganan
secara seragam transaksi yang berulang-ulang. Jaringan prosedur yang
membentuk sistem penggajian adalah :
1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan.
Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat
waktu dengan menggunakan daftar hadir.
2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji
karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji
adalah surat-surat keputusan mengenai karyawan baru, kenaikan
pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji
bulan sebelumnya dan daflar gaji hadir.
3) Prosedur Distribusi Biaya Gaji
Dalam prosedur ditribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja
didistribusikan kepada departemen-departemen

yang menikmati
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manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksud
untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk.
4) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar
berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi
pembuat daftar gaji. Bukti kas keluar ini merupakan perintah
pengeluaran uang kepada fungsi keuangan.
5) Prosedur Pembayaran Gaji
Prosedur

pembiayaan gaji

melibatkan fungsi

akuntansi dan

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek sebagai pembayaran
gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke
bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.
Thomas (2010 : 27), jaringan prosedur yang terdapat dalam
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yaitu;
a)

Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah
Dalam prosedur ini fungsi pembuatan gaji dan upah karyawan.

b) Prosedur distribusi gaji dan upah
Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah tenaga kerja
didistribusikan

kepada

departemen-departemen

menikmati manfaat tenaga kerja.
c) Prosedur pembayaran gaji dan upah

yang
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Prosedur

pembayaran

gaji

dan upah

melibatkan fungsi

akuntansi dan fungsi keuangan untuk menulis cek guna
pembayaran gaji dan upah.
d)

Prosedur pencatatan waktu
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan.
Berdasarkan literatur disimpulkan bahwa prosedur-prosedur

terlibat dalam sistem penggajian dan pengupahan adalah prosedur
pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur
pencatatan daftar upah, prosedur distribusi biaya gaji dan upah dan
prosedur pembayaran upah. Dari prosedur ini maka perusahaan
dapat melakukan sistem penggajian dan pengupahan secara efektif
dan efisien
h. Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan Pengupahan
Mulyadi (2008: 164). Sistem pengendalian intem meliputi struktur
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen. Unsur-unsur pengendalian intem dalam sistem akuntansi
penggajian yaitu:
1) Stmktur Organisasi
a)

Fungsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi keuangan.

b)

Fungsi pencatat waktu hadir terpisah dari fungsi operasi.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
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a)

Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus
memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai atau
karyawan.

b)

Setiap pembahan gaji karena pembahan pangkat, pembahan
tarif gaji, tambahan keluarga, hams didasarkan surat keputusan

c)

Setiap potongan atas gaji selain dari pajak penghasilan. Harus
didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi
kepegawaian.

d)

Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu.

e)

Perintah lembur hams diotorisasi oleh Kepala bagian yang
bersangkutan.

f)

Daftar gaji hams diotorisasi oleh fungsi personalia.

g)

Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh
fungsi akuntansi.

h)

Pembahan dalam catatan penghasilan karyawan rekonsiliasi
dengan daftar gaji karyawan.

Praktek yang sehat
a) Penulisan ataupun tanda tangan daftar hadir (absensi) hams
diawasi oleh fungsi pencatat waktu.
b)

Pembuatan

daftar gaji

hams diverifikasi

kebenaran

dan

ketelitian perhitungannya oleh ftongsi akuntansi sebelum
dilakukan pembayaran.
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c)

Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan
catatan penghasilan karyawan,

d)

Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat
daftar gaji.

4)

Karyawan yang Kompeten
Struktur organisasi, sistem otonsasi dan prosedur pencatatan,
serta barbagai cara untuk mendorong praktek yang sehat, semua
bergantung kepada manusia yang melaksankannya. Karyawan yang
jujur

dan ahli

dalam bidangnya akan dapat

melaksanakan

pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Cara untuk mendapatkan
karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya sebagai berikut:
a)

Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut
oleh pekerjaan.

b)

Pengembangan

pendidikan

karyawan

selama

menjadi

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan
pekerjaannya.
Zaki (2009; 223), unsur-unsur sistem pengendalian intern
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan terdiri dari:
1) Menempatkan Karyawan
Sistem ini merupakan kegiatan bagian personalia yang terdiri
dari kegiatan:
a)

Mencari karyawan baru

b)

Mengadakan wawancara
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c)
2)

3)

Mengeluarkan surat pengangkatan

Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu
a)

Pencatatan waktu hadir

b)

Pencatatan waktu kerja

c)

Kombinasi catatan waktu hadir dan catatan waktu kerja

Sistem Prosedur Pencatatan Waktu Hadir dan Catatan Waktu
Kerja
a)

Untuk menghitung gaji dan upah yang harus dibayarkan
pada masing-masing petugas

b)

Untuk mencatat

semua

yang

berhubungan

dengan

pembayaran gaji dan upah dan membuat formulir dan
laporan

yang

ditentukan oleh peraturaan

mengenai

berbagai pegawai perusahaan
c)

Membuat statistic tentang gaji dan upah

d)

Memelihara arsip dan gaji upah yang diperlukan

Berdasarkan teori-teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
unsur-unsur sistem pengendalian intem sistem akuntansi penggajian
adalah orgamsasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan waktu
waktu, dan praktek yang sehat.
L

Bagan Alir Dokumen Sistem Penggajian Dan Pengupahan
Berikut ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan
sistem pembayaran atas jeisa yang diserahkan oleh karyawan yang
bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gajinya
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dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja
atau jumlah produk yang dihasilkan. Dalam sistem penggajian ini
tidak diperlukan pencatatan waktu kerja, karena biaya tenaga kerja
dikeiuarkan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung
kepada produk. Dalam sistem penggajian berikut ini, tanda terima
gaji oleh karyawan

dibuktikan dengan penandatanganan oleh

karyawan atas kartu penghasil karyawan, sehingga setiap karyawan
hanya dapat

melihat

gajinya

masing-masing.

Informasi

gaji

merupakan informasi pribadi, yang bersifat rahasia bagi karyawan
lain.
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Gambar I I . l
Sistem Penggajian Dan Pengupahan
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Gambar II.2
Sistem Penggajian Dan Pengupahan (Lanjutan)
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GambarlL 3
Sistem Penggajian Dan Pengupahan (Lanjutan)
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Gambar II.4
Sistem Penggajian Dan Pengupahan (Lanjutan)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Sugiyono (2012: 11), tingkatan eksplanasinya adalah penelitian yang
bermaksud menjelaskan

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta

hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jenis penelitian menurut
tingkat eksplanasinya terbagi 3 (tiga) yaitu:
1. Penelitian diskriptif
Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih {independent) tanpa
membuat perbandingan atau menghubungankan dengan variabel yang lain.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan,
yang variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel
yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.
3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengaitkan
antara dua variabel.
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif
yaitu peneliti ingin mengetahui penerapan sistem akuntansi penggajian dan
pengupahan dalam mendukung pengendalian intem.
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B.

Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di

PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir. Jalan

Lingkar Selatan No.08 Desa Pipa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Kode
Pos 30653 No Telepon 0711-8888283 Fax. 376899.

C . Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel merupakan definisi yang menyatakan
dengan cara menentukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-kriteria
yang dapat diuji secara khusus bagi suatu penelitian menjadi variabel yang
dapat diukur.
Tabel I I I . l
Operasionalisasi Variabel
No
1.

Variabel
Sistem
Penggajian
dan
Pengupahan

Defmisi
Kumpulan sumber daya,
seperti manusia, dan
peralatan yangdidesain
untuk mengubah data dan
infoimasi yang menjadi
dasar bagi para pemakai
untuk mengambil
keputusan dalam
merencanakan,
mengendalikan, dan
mengoperasikan
perusahaan guna
mencapai tujuannya.

a.

b.

c.

d.

e.

Sum Ter: Penulis, 2 D16

Indikator
Dokumen Pencatatan
yang digunakan
dalam Penggajian
dan Pengupahan
Catatan Akuntansi
yang digunakan
dalam Penggajian
dan Pengupahan
Fungsi yang terkait
dalam Penggajian
dan Pengupahan
Jaringan Prosedur
dalam Penggajian
dan Pengupahan
Sistem Pengendalian
Intern Penggajian dan
Pengupahan
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D. Data yang diperlukan
Sugiyono (2012: 137), data yang diperlukan dalam penelitian ada 2,
yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau
mencari melalui dokumen.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data sekunder terdiri dari :
a. Rekap daflar hadir karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
b. Daflar pembayaran gaji dan upah karyawan PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir
c. Contoh slip gaji karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
d. Surat Pencairan Dana penggajian karyawan PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir
e. Bukti Kas Keluar
Sedangkan data primer berupa konfirmasi atau jawaban dari
pegawai bagian penggajian terkait dengan permasalahan peneliti.
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E . Tehnik Pengumpulan Data
Sugiyono (2012; 402-405), menyatakan teknik dalam pengumpulan
data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
2. Observasi (Pengamatan)
Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejalagejala yang diteliti.
3. Dokumentasi
Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
4. Kuesioner
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya
Dalam penelitian ini, Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu
dokumentasi dan wawancara. Tehnik dokumentasi dilakukan dengan cara
menyalin maupun mengutip dokumen terkait penggajian dan pengupahan
karyawan,
mengajukan

sedangkan

Tehnik

wawancara

beberapa pertanyaan

dilakukan

secara lisan kepada

dengan

cara

pihak yang

bersangkutan terkait penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Dir.
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis
1.

Analisis Data
Sugiyono (2012: 13-14), analisis data dalam penelitian dapat
dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
a. Analisis Kualitatif
Analisis

kualitatif

yaitu

suatu

metode

analisis

dengan

menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan
gambar.
b. Analisis Kuantitatif
Analisis

kuantitatif

yaitu

suatu

metode

analisis

dengan

menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang
diangkakan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menjabarkan sistem informasi akuntansi dengan indikator dokumen
yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi-fungsi
yang terkait, dan jaringan prosedur, serta mendeskripsikan efektivitas
pengendalian intem penggajian dengan indikator struktur organisasi,
sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktek yang sehat.
2.

Tekoik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menganalisis peranan sistem penggajian dan pengupahan yang ada
pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.

BAB IV
HASIL P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
a.

Sejarah Singkat Penelitian
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir adalah perusahaan yang
bergerak di bidang jasa pengecetan restester yang beralamatkan di
Jalan Lingkar Selatan No.08 Des Pipa Pemulutan Kabupaten Ogan
Ilir, didirikan pada tanggal 23 November 2009 oleh Erick Halim
sebagai pemodal awal dan berdasarkan keputusan pemerintah kota
Palembang tanggal 10 Januari 2010 mengenai izin tempat usaha
nomor: 503.7/0140/KPPTSP/2010, PT. Bumi Musi Sukses resmi
beroperasi.
Erick Halim adalah persero yang bertanggung jawab penuh atas
perusahaan sebagai direktur utama yang memiliki modal terbesar
dalam perusahaan. Selain Budi Utomo Komala tercatat juga Nurlela
Handayani sebagai pemegang sebagian saham PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir dan masing-masing bertanggung jawab sebagai anggota
direksi dan komisaris perusahaan.
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir adalah sebuah unit usaha
berbentuk perseroan terbatas artinya suatu perusahaan yang modalnya
terdiri

dari

saham-saham
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dan

berbadan

hukum

sehingga.
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parapemiliknya yang disebut para pemegang saham mempunyai
tanggung jawab yang terbatas sampai jumlah pernyataan modalnya.
b. VISI dao MISI PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
VISI
1. Menjadi jasa pengecetan terpercaya pilihan konsumen.
2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang
berkesinambungan.
MISI
1. Mengutamakan

hasil kerapian pengecetan yang bagus bagi

konsumen.
2. Memberikan

program-program

yang

menguntungkan

bagi

konsumen.
3. Mengembangkan nilai-nilai kejujuran.
c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
Sebagaimana layaknya perusahaan lain PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir juga memiliki struktur organisasi. Struktur ini menunjukkan
hubungan anlara pimpinan, kepala bagian dan karyawan dalam hal
pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing staff
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
Struktur organisasi di dalam PT. Bumi Sukses Ogan ilir
dimulai dari Jabatan tertinggi dalam perusahaan yaitu Direktur.
dibawah jabatan direktur atau jabatan kedua dalam perusahaan yaitu
Brand

Manager. Selanjutnya, dibawah jabatan Brand

Manager
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terdapat beberapa kepala bagian yaitu kepala produksi, kepala
keuangan, kepala gudang dan kepala personalia,
Pada bagian produksi jabatan pertama yaitu kepala produksi,
selanjutnya dibawah jabatan kepala produksi terdapat jabatan wakil
kepala produksi, selanjulanya dibawah jabatan wakil kepala produksi
terdapat staff teknisi mesin dan staff teknisi listrik. Terakhir, dibawah
staff teknisi mesin dan teknisi listrik yaitu karyawan produksi.
Pada bagian keuangan jabatan pertama yaitu kepala keuangan
dan dibawah jabatan kepala keuangan terdapat staff keuangan dan staff
adminitrasi. Pada bagian gudang jabatan pertama yaitu kepala gudang
dan dibawah jabatan kepala gudang terdapat wakil kepala gudang.
Pada

Bagian

Personalia

jabatan

pertama

yaitu

kepala

personalia, dibawah jabatan kepala personalia terdapat karyawan
driver, security, office boy.
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Gambar I V . l
Struktur Organisasi PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir

Direktur

Brand Manager

Kepala
Produksi

Kepala
Keuangan

Kepala
Personalia

W.Kepala
Produksi

Teknisi
Mesin

Teknisi
Listrik

Staff
Keuangan

Staff
Adminitrasi
Driver

Karyawan
Produksi

Sumber : PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016.

Security

Office
Boy
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Pembagian tugas pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir berdasarkan
struktur organisasi:
1. Direktur
a)

Pemegang saham terbesar dalam perusahaan maka ia juga sebagai
pemilik perushaan. Oleh sebab itu fungsi pimpinan secara langsung
mempunyai pengaruh kuat kebawah sampai ke pekerja yang paling
rendah.

b)

Memimpin

dan

mengendalikan

seluruh

kegiatan

operasional

perusahaan.
c)

Menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.

2. Brand Manager
a)

Bertanggungjawab atas perkembangannya perusahaan.

b)

Merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan.

c)

Mengatur struktur financial.

3. Kepala Produksi
a)

Mengawasi semua kegiatan proses produksi pengecetan tabung elpiji
yang berlangsung di perusahaan.

b)

Mengkoordinasikan dan

mengarahkan

setiap

bawahannya

serta

menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya.
c)

Mengecek

kembali hasil pengecetan

tabung

elpiji

agar

dapt

mengetahui kekurangan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan
perbaikan selanjutnya.
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4. Kepala Keuangan
a)

Mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan
perusahaan dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran

uang dalam

batas wewenangnya.
b)

Bertanggimg jawab atas pengerluaran uang sehubungan dengan setiap
kegiatan financial.

c)

Menyetujui dan menandatangani pengeluaran uang kas perusahaan
yang bersifat umum dan rutin sesuai dengan batas jumlah pengeluaran
yang telah ditetapkan.

5. Kepeda Personalia
a)

Bertanggungjawab atas pengelolaan SDM dalam sebuah perusahaan.

b)

Bertanggung jawab dalam memilih dan/atau menjawab kebutuhan
pegawai melalui penerima kerja sampai dengan penempalan kerja
karyawan baru.

c)

Penilaian kerja terhadap efektifitas kerja karyawan dalam perusahaan.

6. Kepala Gudang
a)

Bertanggyngjawab atas tabung-tabung elpiji yang masih layak atau
tidak untuk di lakukan pengecetan kembali.

b)

Bertanggungjawab atas semua hasil tabung elpiji yang telah selesai
dilakukan pengecetan.

c)

Mengatur input dan output tabung elpiji di perusahaan.

7. Wakil Kepala Produksi
a)

Mengawasi setiap pekerjaan pengecetan tabung elpiji.
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b)

Mengecek kelayakan bahan baku pengecetan

c)

Memberikan pelatihan langsung terhadap pelaksaan produksi dalam
perusahaan.

8. Wakil Kepala Gudang
a)

Menjaga semua hasil tabung elpiji yang telah selesai dilakukan
pengecetan

b)

Mengecek tabung-tabung elpiji yang masih layak atau tidak untuk di
lakukan pengecetan kembali.

c)

Mengecek

dan

Melaporkan data tabung

elpiji

yang

tersedia

diperusahaan.
9. Staff Administrasi
a)

Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di perusahaan
demi efektivitas dan efisiensi kerja setiap pelayanan.

b)

Melayani administrasi konsumen.

c)

Menginput data tabung elpiji yang masuk kebagian produksi.

10. Staff Keuangan
a)

Mengontrol semua keuangan perusahaan, baik keuangan real atau yang
berupa fisik khususnya yang berada di pos.

b)

Mengontrol semua kwintansi yang ada di perusahaan

c)

Membuat daflar gaji dan upah karyawan.

11. Teknisi Mesin
a)

Mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan tentang
terhadap karyawan produksi

mesin
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b)

Mengawasi bekerjanya mesin-mesin pengecetan yang ada pada bagian
prokduksi

c)

Memperbaiki setiap adanya kerusakaan pada mesin-mesin pengecetan.

12. Teknisi Listrik
a)

Menyusun, mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan
perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang
menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaraan jalannya
operasi perusahaan.

b)

Merencakan

perluasan

kegiatan jaringan

listrik

sesuai

dengan

kebutuhan perusahaan.
c)

Menjamin keamanan dan ketepatan pemasangan semua peralatan
tenaga listrik

13. Security
a)

Menjaga keamanan dilingkungan kerja pada perusahaan

b)

Menjaga dan mengawasi setiap keluar masukknya kendaraan yang
beihubungan dengan pengangkutan tabung elpiji.

c)

Bertanggungjawab atas keamanan karyawan dalam bekerja

14. Driver
a)

Mengantarkan karyawan dalam kegiatan operasi di perusahaan.

b)

Mengantarkan pimpinan untuk melakukan kegiatan kerja diluar kantor

c)

Mengantarkan berkas-berkas yang akan dikirimkan keperusahaan.

\5. Office Boy
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a)

Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer dan perlengkapan
lainnya.

b)

Menyediakan minuman untuk karyawan.

c)

permintaan fotocopy.

2. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Ilir.
Untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam
perfiltungan dan pembayaran gaji dan upah maka perlu dibuat suatu sistem
penggajian

dan

pengupahan.

Sistem

akuntansi

pengggajian

dan

pengupahan juga dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai gaji dan upah karyawan sehingga mudah dipahami
dan mudah digunakan. Sistem informasi akuntansi penggajian dapat
digunakan

oleh

manajemen

perusahaan

untuk

merencanakan

dan

mengendalikan operasi perusahaan.
a. Struktur Organisasi

yang

Memisahkan

Tanggung

Jawab

Fungsional
Seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat yang harus
dipenuhi guna mencapai tujuan pengendalian intem yang baik adanya
pemisahan tanggung jawab yang tepat yang dapat tergambar dalam
struktur organisasi perusahaan. Melalui struktur yang ada dalam
perusahaan, maka akan dinilai baik atau tidaknya sistem yang ada
daiam perusahaan. Rangkaian tugas dan wewenang dari masingmasing organisasi tersebut akan dapat diketahui apakah pemsahaan
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telah melaksanakan pemisahan fungsi terhadap tugas serta wewenang
pada masing-masing bagian.
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir dalam pemisahaan tanggung
jawab fungsional kurang memadai karena dalam pelaksanaannya PT.
Bumi Musi Sukses Ogan Ilir telah melakukan rangkap tugas yaitu
bagian yang bertugas membayarkan gaji dan upah pada para karyawan.
Sebenamya yang bertugas membayarkan gaji dan upah pada para
karyawan adalah bagian juru bayar, tetapi pada PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir pembayaran gaji dan upah dirangkap oleh manager sendiri
yang melakukan pekerjaan membayar gaji dan upah karyawan. Bagian
administrasi yang mencatat seluruh kegiatan dari perusahaan yang
seharusnya dilakukan oleh bagian akuntansi, akan tetapi bagian
akuntansi dalam perusahaan tidak ada dan diganti fungsinya kepada
bagian adminitrasi.
b. Wewenang dan Prosedur Pencatatan
Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat
yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi
tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat pembagian
tugas dan wewenang yang jelas. Sistem Pembagian tugas yang terjadi
di PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir menurut struktur organisasi sudah
terpisah, tetapi dalam prakteknya masih belum berjalan sesuai dengan
struktur yang ada. rangkap jabatan yang terjadi masih membuat
wewenang diperusahaan belum berjalan dengan baik. Seperti yang
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terlihat dari flingsi adminitrasi yang bertugas untuk mencatat nomornomor tabung elpiji 3kg yang masuk dalam gudang pengecetan juga
merangkap mencatat pengeluaran-pengeluaran perusahaan, mencatat
kewajiban yang timbul dalam hubungan pembayaran

gaji

dan

kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan setiap bulannya serta
bertugas membuat absensi karyawan dan rekap absensi karyawan.
Apabila hal itu terus dilakukan maka perusahaan akan mengalami
kekeliruan pencatatan dan sebaiknya dilakukan sesuai dengan tugas
dan wewenang yang ada agar pendelegasian dapat berjalan lancar.
c. Pencatatan Waktu Hadir
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, pencatatan waktu hadir
karyawan menggunakan mesin fingers print. Cara kerja sistem ini
sangat efektif dan efisien menjadikan karyawan disiplin dalam bekerja.
tetapi, hanya saja tidak ada pengawasan dari fungsi pencatat waktu
hadir terhadap karyawan dilapangan
memanfaatkan

untuk

memperpanjang

yang membuat
waktu

karyawan

kerjanya

yang

menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pencatal waktu hadir
karyawan. Karyawan seharusnya bekerja sesuai dengan jam kerja,
Tetapi hal tersebut menjadikan jam kerja bertambah menjadi Jam
lembur. Hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan teori yang ada,
tanpa disadari perusahaan telah mengalami kerugian akibat adanya
penambahan

waktu kerja

karyawan

yang

dapat

memperbesar

pengeluaran biaya gaji dan upah karyawan yang akan dibayar oleh

55

perusahaan, serta akan menimbulkan kerugian yang semakin besar
terutama untuk jangka waktu yang lebih lama.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
Peranan Sistem Penggajian dan Pengupahan Dalam Menghasilkan
Informasi Biaya Gaji Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.
Seperti telah kita ketahui untuk mendapatkan informasi biaya gaji,
perusahaan harus mengetahui sistem-sistem penggajian dan pengupahan yang
ada pada teori-teori agar kesalahan maupun kecurangan-kecurangan dapat
diminimalisir.
Dalam sub bab ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari PT.
Bumi Musi Sukses Ogan Ilir dan membandingkannya dengan teori-teori yang
dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari Hasil tersebut diperoleh
suatu pemecahan permasalahaimya dan dapat mengetahui Sistem Penggajian
dan Pengupahan Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir dalam menghasilkan
informasi biaya gaji, dan dari hasil perbandingan tersebut dapat pula
diketahui penyimpangan-penyimpangan
pemsahaan, dengan

mengetahui

yang dianggap dapat merugikan

sebab-sebab terjadinya

penyimpangan

tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan.
1. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
a. Dokumen yang digunakan dalam Pen^ajian dan Pengupahan
Dokumen-dokumen

yang

digunakan

dalam

penggajian

pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir terdiri dari :

dan
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a) Kartu Jam Hadir (Absensi Karyawan)
Daftar

Hadir karyawan

(Buku Absensi)

adalah catatan

kehadiran atau absensi bagi karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan
Ilir. Buku absensi berisi rekapitulasi finger print Karyawan PT.
Bumi Musi Sukses yang dilakukan pada setiap jam masuk kantor
pukul 08.00

untuk menilai kedisiplinan kerja dan kehadiran

karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir.
Gambar IV.2
Contoh Rekap Daftar Hadir Karyawan
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Sumber: PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016
b) Daftar Rekap Gaji dan Upah
Digunakan untuk mencatat jumlah gaji dan upah karyawan
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir. Daftar rekap gaji karyawan
dibuat oleh fungsi keuangan yang jumlah pembayaran

gaji

karyawan berbeda-beda dan bersifat rahasia. Dalam pembayaran

57

gaji, setiap karyawan mendapatkan gaji yang berbeda dengan
karyawan

lainnya.

mendapatkan

Disamping

tunjangan

gaji

transport

pokok
dan

karyawan

makan

juga

berdasarkan

kesepakatan kerja yang diberikan pada setiap bulannya.
Gambar IV.3
Rekapitulasi gaji dan upah karyawan
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Gambar IV.4
Rekapitulasi gaji dan upah karyawan (Lanjutan)
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Gambar IV.5
Rekapitulasi gaji dan upah karyawan (Lanjutan)
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Sumber : PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016
c) Lembar Penerimaan Gaji
Lembar penerimaan gaji atau slip gaji karyawan merupakan
informasi yang menerangkan

daftar nama karyawan PT. Bumi

Musi Sukses Ogan Ilir, besamya jumlah gaji yang diterima dari
setiap karyawan sesuai status perkawinan, pangkat, jabatan,
tunjangan, dan potongan yang di tandatangani
Keuangan.

oleh Bagian
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Gambar IV.6
Contoh Slip Gaji Karyawan

Sumber : PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016.
Surat Permohonan Pencairan Dana
surat permohonan ini dibuat oleh bagian keuangan untuk
pengeluaran uang yang sah dan uang yang telah dicairkan akan
digunakan untuk pembayaran gaji dan upah karyawan setiap
bulannya.
Gambar IV.7
Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana
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e)

Bukti Kas Keluar
Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengeluaran uang yang
digunakan untuk membayar gaji karyawan, pembayaran listrik,
pembayaran beban-beban perusahan dll.
Gambar IV.8
Contoh Bukti Kas Keluar
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Sumber : PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir, 2016.
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan
pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir yaitu kartu Jam,
hadir (absensi karyawan), daftar gaji dan upah, lembar penerimaan
gaj i,

surat permohonan pencairan dana dan bukti kas keluar.

Dokumen-dokumen

ini sudah

baik

digimakan dalam

sistem

penggajian dan pengupahan dan sesuai dengan teori yang ada pada
landasan teori penulis. Jadi penggunaan dokumen-dokumen didalam
sistem penggajiaan dan pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses
sebaiknya tetap terus digunakan untuk waktu yang akan datang.
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b. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Penggajian dan
Pengupahan
Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir adalah Buku Jumal Umum.
Berikut transaksi untuk mencatat pembayaran gaji dan upah
karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir selama tahun 2015 yaitu
sebagai berikut:
Tabel I V . l
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
Jumal Umum
Selama Tahun 2015
Tanggal
1-1-15
1-2-15
1-3-15
1-4-15
1-5-15
1-6-15
1-7-15
1-8-15
1-9-15
1-10-15

Keterangan

Ref

Debit

Beban Gaji dan Upah
Kas

202.390.00

Beban Gaji dan Upah
Kas

201.940.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

201.750.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

202.625.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

202.235.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

201.640.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

203.430.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

201.800.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

200.785.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

202.165.000

Kredit
202.390.00
201.940.000
201.750.000
202.625.000
202.235.000
201.640.000
203.430.000
201.800.000
200.785.000

202.165.000
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l-H-15
1-12-15

Beban Gaji dan Upah
Kas

203.055.000

Beban Gaji dan Upah
Kas

204.715.000

203.055.000
204.715.000

Sumber: Penulis, 2016,
Pencatatan
Berdasarkan

diatas

teori

merupakan

bahwa

tugas

bagian

didalam penggajian

adminitrasi.

terdapat

catatan

akuntansi yang terdiri dari empat catatan akuntansi, yaitu Jumal
umum, Kartu harga pokok produk, Kartu biaya, dan Kartu penghasilan
karyawan, sedangkan di PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir catatan
akuntansi yang terdiri dari jumal umum yang mencatat transaksi pada
saat dilakukannya pembayaran dan kartu penghasilan karyawan. Hal
tersebut dikarenakan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir bukan
mempakan pemsahaan manufaktur melainkan perusahaan di bidang
jasa pengecetan tabung gas elpiji 3kg.
c.

Fungsi yang terkait dalam Penggajian dan Pengupahan
Dalam sistem penggajian dan pengupahan pemsahaan terdapat
beberapa fungsi yang terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji dan
upah karyawan.

Fungsi tersebut saling berkerja sama dan saling

berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi
gaji dan upah karyawan.
Fungsi-fungsi yang terkait dalam penggajian dan pengupahan
pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir terdiri dari :
a) Bagian Personalia
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Bagian ini bertanggung jawab atas absensi karyawan seperti
mencetak hasil absensi karyawan dari mesin fingers print dan
membuat rekap absensi karyawan setiap bulannya.
b) Bagian Keuangan
Bagian

ini bertanggung j awab atas gaj i

karyawan seperti

menghitung gaji karyawan berdasarkan dari hasil data rekap
absensi sesuai dengan gaji pokok, tunjangan dan potongan masingmasing karyawan serta membuat rekap gaji dan upah karyawan
setiap bulannya. Bagian ini juga membuat surat permohonan
pencairan dana.
c) Kepala Keuangan
Mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan
perusahaan dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran uang dalam
batas wewenangnya.
d) Bagian Adminitrasi
Bagian ini bertanggung jawab atas pencatatan yang timbul dari
pengeluaran biaya gaji dan upah karyawan.
Berdasarkan teori yang ada fungsi yang terkait dalam penggajian
dan pengupahan yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu,
fungsi pembuat daflar gaji dan upah, fungsi akuntansi serta fungsi
keuangan.
Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir fungsi yang terkait dalam
Penggajian dan pengupahan yaitu fungsi personalia yang bertanggung
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jawab merekap absensi karyawan dari hasil data fingers print setiap
bulan.
Fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas gaji karyawan
seperti membuat daftar gaji dan upah, rekap gaji dan upah karyawan
dari rekap absensi karyawan setiap bulannya, kepala keuangan yang
mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan
perusahaan dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran uang dalam
batas wewenangnya.
Bagian adminitrasi bertanggungjawab dalam mencatat biaya-biaya
yang timbul dari pengeluaran biaya gaji dan upah karyawan dan
manager perusahaan dengan sendirinya melakukan pengiriman uang
gaji dan upah karyawan ke dalam rekening perorangan karyawan.
Peranan Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penggajian dan
Pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses belum cukup baik terlihat
Pertama, terjadi perangkapan fungsi keuangan yang merangkap tugas
pembuatan daftar gaji dan upah karyawan. Sebaiknya perusahaan
menambahkan

fungsi

pembuat

daftar

gaji

agar tidak

terjadi

perangkapan fungsi yang dilakukan oleh fungsi keuangan dan juga
untuk menghindari kecurangan data gaji dan upah.
Kedua, pembayaran gaji dan upah karyawan yang dilakukan oleh
manager, sebaiknya tugas tersebut dilakukan oleh fungsi keuangan
yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji dan upah karyawan
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agar lebih efektif dan efisien, sehingga manager dapat terfokuskan
pada tugasnya untuk mengembangkan perusahaan.
Ketiga,

perangkapan

fungsi

adminitrasi merangkap

fungsi

akuntansi untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan
dengan

pembayaran

gaji

karyawan.

Sebaiknya

perusahaan

menambahkan fungsi akuntansi agar tidak terjadi salah catat yang
dilakukan oleh bagian adminitrasi.
Dari hasil pembahasan tersebut terlihat perusahaan tersebut belum
cukup baik melakukan fungsi yang terkait sistem penggajian dan
pengupahan yang sesuai dengan teori fungsi sebelumnya. Sebaiknya
pembagian fungsi ditugaskan dengan sesuai struktur orgamsasi dan
pendelegasian wewenang yang ada dalam perusahaan agar fungsi
yang terkait dalam sistem penggajian dan pengupahan berjalan dengan
baik.
Jaringan Prosedur dalam Penggajian dan Pengupahan
Sistem penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi Musi
Sukses Ogan Ilir terdiri dari beberapa prosedur Prosedur Pencatatan
Waktu. Prosedur ini dimulai Pencatatan daflar hadir atau absensi
karyawan dilakukan oleh bagian personalia. Pencatatan waktu hadir
atau absensi hadir karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir ini
dilakukan dengan menggunakan system finger print. Cara kerja sistem
ini ialah dimulai dengan pegawai memasukkan jempol tangan mereka
kedalam mesin finger print, kemudian untuk link atau sambungan
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kabel sistem finger print

ini akan langsung terhubung pada bagian

personalia dan setiap karyawan yang mengabsensi kehadiran akan
langsung terhubung kedalam komputer personalia sehingga dapat
langsung mengetahui setiap karyawan yang hadir ataupun yang tidak
hadir dan juga bagi pegawai yang terlambat hadir.
Prosedur

pembuatan daftar gaji dan upah, Prosedur ini

dilakukan oleh bagian keuangan, prosedur ini dimulai dengan melihat
rekap daftar hadir karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir,
berdasarkan dokumen absensi dan kehadiran karyawan tersebutlah
maka akan dihitung gaji dan upah yang akan diberikan kepada
karyawan. Setiap karyawan dihitung gaji dan upahnya dan kemudian
dibuatkan daftar gaji dan upah serta rekap daftar gaji dan upah. Daftar
gaji dan upah berisi jumlah gaji, jumlah potongan, tunjangan dan
penghasilan bersih setiap karyawan. Daftar gaji dan upah dibuat
dengan didukung dokumen rekapitulasi absen rekap daftar gaji
karyawan, surat perintah pencairan dana, dan slip gaji.
Prosedur

pembayaran

gaji

dan

upah

dimulai

dengan

mengajukan permohonan pencairan dana biaya gaji setiap akhir bulan
kepada bagian keuangan dengan melampirkan rekap daftar gaji dan
upah karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir. Setelah penyerahan
uang disetujui

Kemudian setiap tanggal 1 manager sendiri yang

mentransfer gaji ke rekening masing-masing pegawai sesuai dengan
jumlahnya melalui aplikasi khusus dari Bank Mandiri kemudian
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karyawan yang bersangkutan memeriksa dan menandatangani daftar
gajinya masing-masing guna untuk dijadikannya laporan pertanggung
jawaban bagi keuangan dalam membayar gaji karyawan PT. Bumi
Musi Sukses Ogan Ilir.
Prosedur pembuatan bukti kas keluar, Prosedur ini dilakukan
oleh bagian keuangan yang membuat bukti kas keluar pada setiap
pengeluaran yang berhubungan dengan gaji dan upah karyawan.
Peranan Jaringan prosedur penggajian dan pengupahan didalam
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir ada empat prosedur yaitu Prosedur
Pencatatan

Waktu, Prosedur

Pembuatan

Daftar Gaji,

Prosedur

Pembayaran Gaji dan Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar.
Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir semua jaringan prosedur
yang telah dilakukan dengan baik. Meskipun jika diliat dari teori
Mulyadi mengenai jaringan prosedur penggajian dan pengupahan
masih ada

kurang satu jaringan prosedur yang belum dijalankan

didalam perusahaan yaitu prosedur distribusi gaji tetapi dari analisis
penulis semua j aringan prosedur yang telah dilakukan dalam
perusahaan sudah dijalankan dengan cukup baik hanya saja prosedur
yang dijalankan pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir masih manual
belum terkomputerisasi. Jadi, setiap prosedur yang dijalankan belum
menghasilkan informasi yang cepat.
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e. Sistem Pengendalian Intern
a) Struktur Organisasi
Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung
jawab fungsional, dilakukannya pemisahan fimgsi-fungsi tersebut
dapat memenuhi syarat adanya pengendalian intem terhadap
setiap pelaksanaan fungsi yang mengakibatkan pekerjaan di cek
ketelitian dan keandalannya satu persatu. Setidaknya struktur
organisasi

dapat

penyimpangan

dan

memisahkan
pencatatan

flingsi-fungsi

operasional,

pemisahan

fungsi-fungsi

diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan
dalam pemsahaan.
Struktur organisasi yang ada di PT. Bumi Musi Sukses Ogan
Ilir belum memiliki susunan organisasi dalam pemsahaan yang
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi terlihat dari
belum ada pemisahan fungsi pembuat daflar gaji terpisah dengan
fungsi keuangan.
Tugas pembuatan daftar gaji dan upah masih dilakukan oleh
fungsi keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengolah
data absensi untuk dijadikan daflar gaji dan upah karyawan sesuai
dengan gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan masingmasing karyawan.
Sebaiknya dibuat pengendalian mengenai pemisahan struktur
organisasi fimgsi pembuatan daftar gaji yang terpisah dari fungsi
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keuangan agar menghindari pemanipulasian data gaji dan upah
karyawan serta menghindari kerugian dalam perusahaan.
Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan dalam Penggajian
dan Pengupahan
Sistem otorisasi harus dibuat sebagai sistem yang mengatur
pembagian wewenang dan otorisasi atas teriaksananya setiap
transaksi. karena itu, PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir harus
membuat

sistem

yang

mengatur

pembagian-pembagian

wewenang untuk otorisasi teriaksananya setiap transaksi, dengan
demikian sistem otorisasi yang ada dan terjadi akan menjamin
dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi
proses akuntansi.
Sistem otorisasi penggajian dan pengupahan telah dijalankan
oleh PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir yaitu daflar gaji yang
diotorisasi oleh fungsi personalia. Tetapi, dalam perusahaan
belum dijalankan sistem otorisasi surat perintah lembur oleh
kepala bagian yang bersangkutan.
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir belum menerapkan surat
perintah lembur yang mengakibatkan terjadinya kecurangan pada
jam kerja yang dilakukan oleh karyawan dan berpengaruh pada
besamya biaya lembur yang dibayarkan perusahaan kepada
karyawan serta merugikan perusahaan.
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Berdasarkan

data tabel

1.2

terlihat besamya jumlah

pembayaran lembur karyawan produksi yang harus dibayarkan
oleh perusahaan setiap bulannya sampai bulan desember tahun
2015 berjumlah Rp 172.480.000,- Penghitungan jam lembur
berdasarkan mesin fingers print dengan perhitungan 1 jam lembur
Rp 15.000,-. Besamya jumlah biaya lembur yang dikeiuarkan
oleh perusahaan ini tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang
meningkat setiap hari ataupun setiap bulan yang dilakukan oleh
karyawan. Anggaran dan realisasi unit produksi setiap bulan
sama, dapat dilihat dari tabel 1.3 yang mengakibatkan besamya
biaya penggajian dan pengupahan yang dibayarkan perusahaan.
PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir Setiap hari hams
menyelesaikan 2000 lebih unit produksi pengecetan tabung gas
elpiji 3kg. Pengecetan tabung gas dikerjakan oleh 75 orang
karyawan produksi. Setiap karyawan produksi mempunyai tugas
pengecetan 30 tabung gas elpiji 3kg per hari. Setiap harinya target
pengecetan setiap karyawan disesuaikan dengan jumlah target
unit produksi per hari.
Jumlah unit produksi pengecetan tabung gas elpiji 3kg yang
harus diselesaikan setiap karyawan hanya 30 tabung gas per
harinya. Seharusnya setiap hari karyawan dapat menyelesaikan
pekerjaan pengecetaan tabung gas pada jam kerja produktif, tetapi
banyak karyawan yang melakukkan pekerjaan tersebut dalam jam
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lembur. Permasal ahan ini mengakibatkan pembayaran biaya
lembur

menjadi

besar

dan

merugikan

perusahaan

dalam

pembayaran biaya lembur karyawan setiap bulannya.
Sebaiknya PT. Bumi Musi Ogan Ilir menerapkan surat
perintah lembur pada bagian produksi sebagai salah
pengendalian
kecurangan

satu

intem dalam perusahaan, untuk menghindari
yang

dilakukan

karyawan

produksi,

untuk

memperkecil pembayaran biaya lembur karyawan, dan dapat
memperbesar pemasukkan keuntungan dalam pemsahaan.
c)

Praktik yang Sehat
Maksud dari praktik yang sehat adalah suatu kondisi,
dimana setiap bagian yang ada dalam pemsahaan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan

sehingga

dapat meyakinkan bahwa

persetujuan,

pencatatan, dan otorisasi yang telah sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Pencatatan waktu hadir dan waktu kerj a yang

ada

dilingkungan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir setiap hari kerja
yaitu pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dengan
waktu istirahat satu jam. Untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, diperlukan prosedur yang baik dalam meningkatkan
pelaksanaannya seperti halnya dengan pencatatan waktu keija.
Dalam pencatatan waktu hadir.
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Pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir menggunakan sistem
finger print (absensi) yang diawasi oleh bagian personalia. Sistem
pencatat

waktu

kedisiplinan

ini

membantu

anggotanya.

Dalam

pimpinan

dalam

perhitungan

gaji

memlai
apabila

karyawan PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir tidak hadir tanpa
keterangan maka dilakukan pemotongan tunjangan uang makan
dan transportasi sebesar Rp.20.000/hari serta pemotongan gaji
tidak masuk kerja tanpa izin pimpinan sebesar Rp 60.000/hari.
Hal tersebut menunjukkan salah satu praktek yang sehat
dalam

hal

pengendalian
kekurangan

kedisiplinan karyawan

yang

berperan

dalam

intem organisasi, tetapi masih ada beberapa
dalam

perusahaan

dalam

hal

keterlambatan

penyampaian informasi gaji dan upah karyawan. Penyebabnya
yaitu pemah terjadi kerusakkan pada mesin fingers print yang
lambat diketahui oleh karyawan personalia.
Apabila

dinilai

dengan

kesesuaian

teori

bahwa

keterlambatan tersebut menunjukkan kurangnya efektif didalam
pengawasan absensi oleh fungsi pencatatan waktu. Sebaiknya
sistem pencatatan

dilakukan pengawasan

berkala

terhadap

karyawan dilapangan agar karyawan bekerja benar-benar sesuai
dengan waktu pekerjaannya. Dalam PT. Bumi Musi Sukses juga
belum dijalankannya pratek yang sehat yang sesuai dengan teori
yang ada tentang pembuatan daftar gaji harus diverifikasi
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kebenarannya

dan

ketelitian

perhitungannya

oleh

bagian

akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Seharusnya didalam
perusahaan menjalankan praktek yang sehat tersebut untuk
mendukung kebenaran hasil dari perhitungan pembuatan daftar
gaji supaya hasil daftar gaji benar-benar akurat dan dapat
dipercaya.
Karyawan yang Kompeten
Karyawan yang kompeten sangat diperlukan didalam
perusahaan. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem
pengendalian intem yang penting. Jika perusahaan memiliki
karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian lainnya
dapat dikurangi sampai batas minimum dan pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien jadi dapat mendukung
berkembanganya perusahaan dengan baik.
PT. Bumi Musi Sukses masih sedikit memiliki karyawan
yang kompeten terlihat dari karyawan yang bekerja pada bagian
produksi yang masih memiliki pengetahuan dan ilmu yang sedikit
karena

ilmu yang didapatkan hanya dari tingkat sekolah

menengah

atas. Karyawan yang belum kompeten perlunya

diadakannya pengembangan pendidikan yang harus diberikan
perusahaan secara berkala agar karyawan-karyawan tersebut
dapat berkerja secara profesional dan bekerja sesuai dengan
keahlian masing-masing.
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Dengan demikian hasil dari penerapan sistem informasi
akuntansi penggajian dan pengupahan yang telah dijalankan pada
PT. Bumi
menjalankan

Musi

Sukses Ogan

Ilir.

Perusahaan ini telah

indikator-indikator dari sistem penggajian

dan

pengupahan dalam menghasilkan informasi biaya gaji.
Hasil

dari penelitian

ini sejalan

dengan

penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita (2014) dan Marleyna
(2015) yang menyatakan bahwa peranan sistem penggajian dan
pengupahan telah dijalankan cukup baik pada perusahaan yang
diteliti, perusahaan menggunakan mesin fingers print sebagai alat
absensi karyawan dan pembayaran gaji melalui transfer bank.
Tetapi, masih ada beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan
teori, sebaiknya melakukan fungsi secara tegas, pengawasan
secara berkala dalam pekerjaan karyawan dilapangan, serta
pengawasan dalam proses pembuatan daftar gaji.
Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2014),
yang

menyatakan

bahwa

peranan

sistem

penggajian

dan

pengupahan telah dijalankan dengan cukup baik pada perusahaan
yang diteliti, hanya saja perusahaan tersebut masih menggunakan
sistem absensi manual yaitu mesin clock card. Jadi, permasalahan
yang sering terjadi yaitu kecurangan pada saat pengabsenan dan
kecurangan pada pembuatan bukti kas. Sedangkan penelitian yang
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dilakukan oleh peneliti sekarang menyatakan bahwa peranan
sistem penggajian dan pengupahan telah dijalankan dengan cukup
baik

pada

perusahaan

yang

diteliti.

Perusahaan

sudah

menggunakan mesin absensi yang sistematis yaitu mesin fingers
print. Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yang diteliti
yaitu kecurangan jam lembur karyawan yang mengakibatkan
meningkatnya biaya penggajian dan pengupahan karyawan yang
harus dibayarkan oleh perusahaan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Sistem
Penggajian dan Pengupahan untuk menghasilkan biaya gaji pada PT. Bumi
Musi Sukses Ogan Ilir, penulis mengambil kesimpulan bahwa :
1.

Peranan sistem penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses
Ogan Ilir telah dijalankan cukup baik. Perusahaan telah cukup baik
menjalankan indikator-indikator dari sistem penggajian dan pengupahan
dalam menghasilkan informasi biaya gaji. Indikator-indikator sistem
penggajian dan pengupahan tersebut sebagai berikut:
a. Dokumen

Pencatatan

yang

digunakan

dalam

penggajian

dan

pengupahan pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir telah baik sesuai
yang diperlukan perusahaan dan telah sesuai dengan landasan teori
yang ada.
b. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penggajian dan pengupahan
pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir telah sesuai dengan landasan
teori yang ada dan catatan akuntansi yang digunakan perusahaan
sudah baik.
c. Fungsi yang terkait dalam penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi
Musi Sukses Ogan Ilir belum baik, masih ada perangkapan fungsi
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yaitu fungsi keuangan merangkap fungsi pembuat daftar gaji dan
upah. Fungsi adminitrasi merangkap fimgsi akuntansi.
d. Jaringan prosedur dalam penggajian dan pengupahan pada PT. Bumi
Musi Sukses Ogan Hi telah dilakukan dengan cukup baik.
e. Sistem Pengendalian Intem pada PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir
belum dijalankan dengan baik.
Struktur organisasi belum memiliki susunan organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi perusahaan.
Sistem Otorisasi yang belum dijalankan dalam perusahaan yaitu surat
perintah lembur bagian produksi yang harus diotorisasi oleh kepala
bagian yang bersangkutan yang mengakibatkan besamya pembayaran
biaya lembur karyawan dan merugikan perusahaan.
Praktik yang sehat belum baik dijalan dengan semestinya terlihat
dari sering disalah

gunakan

oleh karyawan

untuk

melanggar

kepatuhan perusahaan karena tidak adanya bagian khusus yang
menangani

dan

mengawasi

kehadiran

karyawan

dilapangan

mengakibatkan sering terjadi kecurangan dalam jam kerja.
PT.

Bumi Musi Sukses Ogan Ilir masih sedikit memiliki

karyawan yang kompeten terlihat dari karyawan yang berkerja pada
bagian produksi masih sedikit meliliki ilmu pengetahuan karena ilmu
yang didapatkan oleh karyawan hanya dari tingkat sekolah menengah
atas.
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B. Saran
1. PT. Bumi Musi Sukses melakukan pembayaran gaji dan upah karyawan
yang dilakukan oleh bagian keuangan agar penerapan sistem pengendalian
intem di perusahaan dapat berjalan dengan semestinya.
2. PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir menjalankan fungsi yang terkait dalam
penggajian dan pengupahan harus sesuai dengan teori yang ada. Penerapan
fungsi pembuat daftar gaji dan fungsi akuntansi sebaiknya dilakukan
dalam perusahaan. Agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya
masing-masing dan menghindari tindak kecurangan yang dilakukan
karyawan
3. PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir menjalankan sistem otorisasi penggajian
dan pengupahan untuk membuat sistem yang mengatur pembagianpembagian wewenang untuk teriaksananya setiap aktivitas perusahaan.
Salah satunya pada perusahaan sebaiknya menerapkan surat perintah
lembur pada bagian produksi sehingga karyawan yang melakukan lembur
memang sesuai perintah kepala bagian yang bersangkutan agar untuk
menghindari kecurangan dalam jam lembur dan memperkecil pengeluaran
biaya lembur karyawan.
4.

PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir melakukan praktik yang sehat dalam hal
pengawasan terhadap karyawan dilapangan dan jam kerja karyawan
dilakukan secara berkala agar karyawan bekerja memang sesuai dengan
waktu pekeijaannya serta sebaiknya diterapkannya bagian akuntansi untuk
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menjalankan tugas dalam hal memverifikasi kebenaran dan ketelitian
dalam perhitungan daflar gaji dan upah karyawan.
5. PT. Bumi Musi Sukses Ogan Ilir melakukan pengembangan pendidikan
untuk

karyawan-karyawan

pekerjaannya

yang

belum

kompetan

dalam

bidang

masing-masing. Agar karyawan-karyawan yang masih

sedikit memiliki ilmu dan pengetahuan dapat memperoleh pengetahuan
pekerjaannya lebih baik lagi, serta karyawan-karyawan tersebut lebih
kompeten dalam menjalankan pekerjaannya.
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DAFTAR PEMBAYARAN GAJI K A R Y A W A N
PT BUMI MUSI S U K S E S
SELAMA TAHUN 2015
DEVISI PRODUKSI
Keterangan
jaji pokok
Jang Makan

Januari

Februari

Maret

April

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Mei
150.000.000

Juni

Agustus

JuIi

150.000.000 150.000.000

September

150.000.000 150.000.000

Oktober

November

150.000.000 150.000.000

Desember
150.000.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000

Uang Transport

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

22500000

Lembur

14550000

14175000

13875000

14400000

14340000

13350000

15000000

14205000

13165000

13920000

15000000

16500000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

2475000

Pot. Absen

795000

900000

750000

600000

870000

675000

495000

930000

945000

600000

870000

750000

Pot. Mkn & Transpon

890000

860000

900000

700000

760000

560000

600000

1000000

960000

680000

600000

560000

202.390.000 201.940.000 201.750.000 202.625.000

202.235.000

202.165.000 203.055.000

204.715.000

Pot.BPJS

lumlah

201.640.000 203.430.000

201.800.000 200.785.000

Yang Mengetahui
Manager

Dibuat oleh
Accounting

5

M. Mahdum

Ita Fujianti

DATA J U M L A H UNIT PRODUKSI
PT BUMI MUSI S U K S E S
S E L A M A TAHUN 2015
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
JuU
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Y a ^ Mengetahui

Unit Produksi / Bulan
60.000
65.000
66.000
68.000
66.000
64.000
63.000
60.000
68.000
67.000
63.000
66.000

Unit Produksi/ Hari
2.222
2.500
2.444
2.615
2.444
2.461
2.333
2.222
2.615
2.481
2.333
2.444

Meager

Dibuat oleh
Wakil Kepala Produksi

M. Mahdum

Zainuddin
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