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ABSTRAK 
 

Devira Camelia Putri/222015087/2019/Analisis Kualitas Sistem Pengendalian Intern 

Penggajian dan Pengupahan Pada PT. gading cempaka Graha 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Keterlambatan dan kesalahan Pembayaran 

gaji dan upah disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan 

Pengupahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab 

keterlambatan dan kesalahan dari aspek sistem pengendalian intern dalam pembayaran penggajian 

dan pengupahan pada PT. Gading Cempaka Graha. Penelitian ini mengambil objek penelitian di 

PT. Gading Cempaka Graha yang beralamat di kabupaten OKI. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis diskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang pembuktiannya tidak 

menggunakan statistik melainkan pemaparan. dengan memaparkan teori sistem penggajian dan 

pengupahan yang yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen, catatan akuntansi yang digunakan, 

jaringan prosedur yang membentuk sistem  penggajian dan pengupahan, komponen sistem 

pengendalian intern serta unsur pengendalian internal sistem penggajian dan pengupahan yang 

meliputi struktur organisasi, sistem otoriasi, prosedur pencatatan SIA, praktik yang sehat dan 

karyawan yang kompeten. Kemudian dievaluasi apakah sistem penggajian dan pengupahan yang 

diterapkan dalam perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan 

PT. Gading Cempaka Graha dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem 

penggajian dan pengupahan masih kurang efektif. Hal ini ditandai dengan adanya perangkapan 

tugas dari prosedur pembuat daftar gaji dan upah juga melakukan pembayaran gaji dan upah, 

pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu yang tidak diawasi, daftar gaji dan 

upah serta potongan gaji tidak diotorisasi oleh bagian kepegawaian, sehingga sering terjadi 

keterlambatan pembayaran gaji dan upah  bahkan kesalahan pembayaran gaji dan upah. 
Kata kunci: kualitas sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini, suatu sistem informasi sangat diperlukan oleh 

perusahaan – perusahaan yang ada. Dengan adanya sistem informasi yang baik, 

maka dapat membuat perusahaan menjadi perusahaan yang bisa bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Sistem yang baik dan tepat dapat membuat perusahaan 

berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Salah satu 

sistem informasi yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan adalah 

sistem informasi akuntansi. 

Setiap entitas/perusahaan, akuntansi memegang peranan yang sangat 

penting karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan 

dari suatu entitas/perusahaan. Setiap organisasi, entitas atau perusahaan harus 

dikelola dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai oleh entitas atau perusahaan 

dapat tercapai. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan 

mengolah informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk menggambil keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah 

pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi yang tepat dan akurat. 

Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang 

merupakan salah satu bagian dari informasi manajemen. Sekarang ini bnyak 

perusahaan bermunculan dalam berbagai bidang usaha yang mengakibatkan 

persaingan perusahaan semakin ketat. Hal ini semakin menuntut suatu perusahaan, 
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baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur untuk menggunakan 

sumber daya yang ada dalam perusahaan seperti sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan sumber daya modal secara efektif dan efisien. Dari ketiga sumber 

daya tersebut, sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam mencapai 

tujuan perusahaan. sumber daya manusia.  Dengan tingkat keahlian yang tinggi 

sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, seseorang akan mampu menjalankan 

operasional perusahaan secara baik dan sesuai dengan rencana.  

Melaksanakan kegiatan operasi perusahaan diperlukan adanya manajemen 

perusahaan yang baik dengan ditunjang oleh personil yang dituntut untuk lebih 

efisien, efektif, dan ekonomis dalam menentukan besarnya biaya operasional 

perusahaan, karena faktor ini adalah salah satu yang terpenting untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lain. Peran mengelola 

perusahaan, agar pimpinan dapat melakukan tugasnya dengan baik, Mulyadi 

(2008:165)  suatu sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk membantu dan 

menjaga keamanan harta milik perusahaan, menjamin ketelitian dan kebenaran 

data, memajukan efisiensi dalam operasi kegiatan perusahaan serta dipatuhinya 

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

Sistem pengendalian intern terkait dengan aspek yang ada dalam 

perusahaan, salah satu aspek tersebut adalah sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan. Aspek ini terkait pada Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Sistem 

Informasi Akuntansi, Praktik yang sehat dan Karyawan yang mutunya sesuai 

dengan tanggung jawab.  
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Aspek Penggajian dan Pengupahan menyangkut kesejahteraan sumber 

daya manusia perhatian yang serius, karena akan mempengaruhi prestasi dan 

semangat kerja karyawan. Sistem dapat digunakan oleh manajemen untuk 

merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. 

Gaji dan upah adalah balas jasa atau pendapatan yang dinyatakan dalam 

bentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian timbal balik atau oleh perundang-

undangan atau peraturan. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

tertulis oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang diperkerjakan untuk pekerjaan 

yang sudah atau akan diperkerjakan atau jasa-jasa yang sudah atau akan diberikan. 

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang 

dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawa pelaksana (buruh) 

yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan oleh karyawan. Mulyadi (2008:377) 

Gaji dan upah merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang paling 

besar yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya, dan bagi 

karyawan ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai motivator 

dalam bekerja, sedangkan bagi perusahaan jasa, gaji dan upah merupakan 

komponen biaya yang mempunyai dampak besar dalam mempengaruhi laba, 

sehingga harus terus menerus diawasi pengelolaannya. Mulyadi (2008:377) 

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

karyawan, maka diperlukan penggolongan gaji dan upah yang memadai adil dan 
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jelas. Baik dalam hal ini adalah perusahaan memberikan gaji dan upah sesuai 

dengan tarif upah dan jam kerja sesuai dengan catatan perusahaan dengan yang 

diterima karyawan, sedangkan adil berdasarkan prestasi kerja masing-masing 

karyawan sehingga jelas antara hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan yaitu 

bagi karyawan sebagai pekerja dan bagi perusahaan sebagai pembayar gaji. 

Perusahaan harus menggunakan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang tepat, secara efektif dan efisien. Pengawasan internal yang baik dan 

memadai sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga 

perkembangan dunia usaha. Istilah pengawasan internal pun mengalami 

perkembangan tidak hanya untuk mengawasi kecermataan dan pembukuan, tetapi 

mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi perusahaan. Imbalan jasa 

yang diberikan karyawan dan buruh harus memadai dan layak. Gaji dan upah 

yang dibagikan harus sesuai standar atau diatas standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Usaha perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan dunia usaha. Masalah yang dihadapi 

manajer utama dalam hal pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang 

benar-benar akurat. Informasi merupakan kebutuhan utama manajemen dalam 

rangka melaksanakan fungsi-fungsi yang dihimpun keduanya, tidak dapat 

disangkal lagi bahwa keberhasilan menajemen sangat dipengaruhi dan bergantung 

pada ketepatan informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk laporan dimana 

laporan tersebut harus memberikan manfaat seoptimal mungkin dan tidak 

menyesatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi yang berkaitan 
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dengan kegiatan pembayaran gaji dan upah antara lain jam kerja, jam lembur, 

penggolongan gaji dan upah karyawan, jenis karyawan atau informasi lainnya, 

agar dapat diketahui tingkat efektivitas usahanya. Untuk menghindari dan 

mencegah penyelewengan, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern, 

dengan demikian manajemen perusahaan dapat mengetahui jika terjadi 

penyimpangan yang merugikan manajemen perusahaan.  

Sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan pernah di teliti 

sebelumnya. Penelitian ini pernah diteliti oleh Komang (2017) Pengendalian 

intern merupakan salah satu alat pengawasan untuk menjamin ketelitian, 

ketepatan gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam sistem akuntansi 

yang baik akan terdapat cara-caran pegendalian intern yang baik pula, dimana 

melalui sistem yang dibuat akan membuat pelaksanaan lebih terkontrol. Jadi 

terdapat hubungan antara sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern penggajian 

yang diterapkan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara 

Yenni (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem informasi 

akuntansi penggajian yang telah diterapkan PT. Populer Sarana Medika dan juga 

untuk menganalisa system informasi akuntansi penggajian pada efektivitas 

pengendalian internal.. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa Bagian 

Akuntansi masih bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan 

serta masih bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar 

hadir karyawan dan membuat rekap daftar hadir karyawan sehingga 

memungkinkan adanya penyelewengan. Praktek yang sehat yang diterapkan untuk 



6 

 

 
 

mendukung efektifitas pengendalian intern adalah gaji pokok karyawan 

dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok ke rekening masing – masing 

karyawan oleh direktur dan slip gaji dibuat rangkap dua 

Ribka (2015) Salah satu aspek yang paling dibutuhkan dalam suatu 

perusahaan adalah sumber daya manusia. Perusahaan harus menjamin 

kesejahteraan para pekerja dengan memberikan hak yaitu gaji sebagai timbal balik 

atas jasa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Setiap aktivitas 

kehidupan kita membutuhkan suatu pengendalian terhadap apa yang sedang dan 

telah dilakukan. Begitu pula dengan perusahaan, penerapan sistem pengendalian 

intern merupakan bagian penting dalam hal pengawasan terhadap penggajian. 

PT Gading Cempaka Graha yang beralamat kebun talang sepucuk Jl. 

Lintas  Kayu Agung Sepucuk Kec. Pedamaran  Kab. OKI. Perusahaam tersebut 

bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit. Terdapat beberapa 

permasalahan yang sering terjadi di PT kelapa sawit ini belum terbaginya fungsi-

fungsi terkait SPI dengan baik sehingga sering mengakibatkan keterlambatan 

pembayaran gaji dan upah, bahkan pernah terjadi salah bayar walaupun tidak 

terlalu sering, itu semua berakibat bagi perusahaan akan mengalami kerugian dan 

bagi karyawan dapat berakibat penurunan motivasi bekerja, pangkat dan mutasi
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Gambar 1.1 

Struktur PT. Gading Cempaka Graha (GCG) 

 

 

Sumber : PT. Gading Cempaka Graha 

Struktur Organisasi PT. Gading Cempaka Graha dirasa belum lengkap 

hanya menampilkan jabatan seperti tabel di atas padahal masih ada jabatan yang 

di anggap penting dalam perusahaan seperti krani administrasi dan umum, krani 

panen, mandor lapangan, mandor transport dll 

Prosedur penggajian dan pengupahan di PT Gading Cempaka Graha 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu perhari masa kerja, dalam 

satu bulan karyawan wajib 25 hari kerja, untuk karyawan tetap, tidak tetap dan 

honorer perhari di upah Rp103.840, PT. GCG terdapat sistem lembur atau premi, 

sistem lembur atau premi untuk karyawan tetap di hitung perbulan kerja dan 

karyawan honorer dihitung perjam dalam perhari jika bekerja 7 jam upah yang di 
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dapat ialah Rp7.500, jika bekerja 8 jam upah perhari Rp9.500 dan jika bekerja 

lebih dari Sembilan jam di upah sebesar Rp11.500. Dalam siklus penggajian 

daftar gaji di buat oleh krani administrasi lalu di periksa oleh KTU (Ketua Tata 

Usaha) dan di setujui oleh Estate manajemen. 

Menurut Mulyadi (2008: 386) Unsur Pengendalian Intern dalam sistem 

akuntansi Penggajian dan pengupahan bahwa fungsi pembuatan daftar gaji dan 

upah harus terpisah dari fungsi keuangan, daftar gaji dan upah harus diotorisasi 

oleh fungsi personalia, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi, dari uraian teori di atas terdapat ketidaksesuaian 

pada PT Gading Cempaka Graha bahwa fungsi pembuatan daftar gaji, fungsi 

pencatatan waktu hadir, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi belum terpisah, di 

PT Gading Cempaka Graha fungsi-fungsi tersebut terdapat di satu bagian yang di 

sebut bagian krani administrasi. Karena pembuatan daftar gaji, pencatatan waktu 

hadir, fungsi keuangan, fungsi akuntansi di lakukan oleh satu bagian maka sering 

mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji dan upah serta terjadi kesalahan 

dalam pembayaran gaji dan upah pada karyawan. 

Praktik yang sehat menurut Mulyadi (2008: 387) bahwa pemasukan kartu 

jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat 

waktu, pembuatan daftar gaji dan upah harus di verifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Di PT Gading 

Cempaka Graha ini praktik yang sehat belom dilakukan dengan baik karna 

disebabkan fungsi fungsi yang merangkap jadi satu bagian sehingga pemasukan 

kartu jam hadir tidak di awasi oleh fungsi pencatat waktu, pembuatan daftar gaji 
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dan upah dilakukan tanpa verifikasi kebenaran dan ketelitiannya karna bagian 

administrasi yang membuat dan bagian ini pula yang melukakan verifikasi 

kebenaran dan ketelitian dan ini merupakan praktik yang belum sehat. 

Pada Sumber Daya Manusia atau karyawan itu sendiri sering mengalami 

kesalahan sehingga mengakibatkan keterlamatan pembayaran gaji dan upah serta 

kesalahan pembayaran gaji dan upah. Beberapa kesalahan tersebut seperti: 1) 

absensi tidak dikumpulkan tepat waktu, misal krani administrasi dan umum 

meminta mengumpulkan tanggal 30 dan baru diberikan tanggal 5. 2) Laporan 

premi produksi dan premi mandor sering terlambat 3) Laporan dari mandor 

workshop juga sering terlambat. Maka dari itu Kompetensi Sumber Daya Manusia 

atau karyawan di beberapa bidang belum memadai, 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Kualitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian dan 

Pengupahan pada PT. Gading Cempaka Graha (GCG)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, pokok permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah Keterlambatan dan Kesalahan 

Pembayaran gaji dan upah disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian 

Intern Penggajian dan Pengupahan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan 

penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian 

adalah Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan dan kesalahan dari 

aspek sistem pengendalian intern dalam pembayaran penggajian dan 

pengupahan pada PT. Gading Cempaka Graha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini di harapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak : 

1. Manfat Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

baru secara nyata bagi peneliti. 

2. Manfaat Bagi Lokasi Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kualitas 

sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan pada PT. 

Gading Cempaka Graha 

3. Manfaat Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan 

acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam 

penelitian ilmu pemerintahan atau pihak lainnya maupun 

pengembangan konsep ilmu sistem pengendalian intern penggajian dan 

pengupahan.
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