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Abstraks 

 

Penggajian merupakan suatu aktivitas yang penting dalam menunjang 

kelangsungan hidup perusahaan. Gaji memiliki arti yang penting sebagai suatu 

penghargaan dari usaha karyawan atau tenaga kerja. Bagi sebuah perusahaan yang 

memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, masalah penggajian akan menjadi lebih 

kompleks. Untuk itu diperlukan sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian intern yang baik atas penggajian karyawan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini 

memberikan penjelasan terhadap suatu masalah atau keadaan yang ada, serta 

memberikan solusi terhadap permasalahan  yang ada. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas siklus penggajian karyawan 

pada PT. Taspen (Persero) Cabang Malang.  

Berdasarkan hasil analisis, PT.Taspen (Persero) Cabang Malang telah 

menerapkan unsur-unsur pengendalian internal yaitu: lingkungan pengendalian, 

penetapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,pemantauan. 

Namun pengendalian intern gaji masih kurang efektif khususnya pada lingkungan 

pengendalian dimana terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara pelaksanaan 

siklus penggajian dengan Sistem dan Prosedur yang dimiliki perusahaan tersebut 

dan aktivitas pengendalian dimana penggajian karyawan dilakukan secara 

komputerisasi namun tidak terdapat bagian sistem informasi. Permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan pembenahan terhadap Sistem dan 

Prosedur yang dimiliki dan perlu menambahkan bagian sistem informasi pada 

struktur organisasi sehingga pengendalian internal atas penggajian karyawan 

menjadi efektif 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Siklus 

Penggajian 
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Abstract 

 

Payroll is an important activity in supporting the survival of the 

company. Salaries have an important meaning as an appreciation of the efforts of 

employees or labor. For a company that has a large amount of labor, payroll issues 

will become more complex. It required accounting information system and a good 

system of internal control over its payroll. 

This research is a descriptive research. Where this study provide an 

explanation to a problem or situation that exists, and provide solutions to existing 

problems. This study aims to determine the system of internal control over the 

employees payroll cycle at PT. Taspen (Persero) Branch Malang. 

Based on the analysis, PT. Taspen (Persero) Branch Malang has adopted 

elements of internal control are: control environment, risk determination, control 

activities, information and communication, monitoring. However, salary internal 

control is still less effective, particularly on control environment issues where 

there is a mismatch between the implementation of the payroll cycle with systems 

and procedures owned by the company and control activities which its payroll 

performed in computerized but there is no the information system. These 

problems need to be improved by making improvements to the systems and 

procedures owned and need to add the information systems on organizational 

structure so that internal control over its payroll to be effective. 

 

Keywords: Accounting Information Systems, Internal Control, Payroll Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan 

kontribusi yang positif terhadap perubahan paradigma kegiatan masyarakat dan 

pelayanan publik. Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan informasi sangat tinggi, 

baik perusahaan dagang, manufaktur maupun perusahaan jasa. Hal tersebut 

dikarenakan informasi merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi suatu 

organisasi karena proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tidak 

akan berjalan sempurna, efektif dan efisien tanpa dukungan informasi yang baik. 

Informasi yang dibutuhkan adalah yang bersifat strategis, yaitu informasi yang 

dapat mendukung pengambilan keputusan secara logis dan mengarahkan pada 

suatu tindakan yang diinginkan. Upaya untuk mendapatkan dan menghasilkan 

informasi yang memadai dan akurat terintegrasi dalam kerangka yang disebut 

sistem informasi. 

Dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan diperlukan adanya 

manajemen perusahaan yang baik dengan ditunjang oleh personil yang 

berkualitas agar dapat berkarya secara efisien. Sumber daya manusia sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, merupakan salah satu faktor penentu 

yang mempunyai andil besar dalam kinerja ke depan suatu perusahaan. Sumber 

daya manusia tersebut diartikan sebagai karyawan pengelola dan pelaksana suatu 

perusahaan yang dipercaya oleh perusahaan dalam melaksanakan tugas dan 



kegiatan perusahaan. Sebagai imbalan kepada sumber daya manusia, yakni 

karyawan maka perusahaan menjanjikan suatu kontra prestasi yang berupa gaji.  

Masalah gaji mungkin merupakan masalah manajemen kepegawaian yang 

paling kompleks dan merupakan salah satu aspek yang paling berarti, baik bagi 

karyawan maupun bagi perusahaan. Gaji adalah bentuk kompensasi atas prestasi 

karyawan yang bersifat finansial yang menimbulkan kepuasan kerja. Untuk itu 

Pengembangan sistem penggajian merupakan salah satu cara yang ditempuh 

dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.  

Sistem penggajian dapat didefinisikan sebagai jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu oleh manajemen untuk memberikan gaji kepada 

karyawan dalam suatu lingkup perusahaan. Sistem penggajian merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola secara profesional untuk 

menghindari terjadinya manipulasi gaji oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu 

diperlukan ketelitian dalam  menentukan besarnya gaji serta sistem penggajian 

yang tepat untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman antara karyawan dan 

perusahaan. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada karyawan, hal ini dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. 

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk melakukan 

pengecekan terhadap sistem akuntansi penggajian. Dalam suatu perusahaan baik 

yang berskala kecil maupun besar, pimpinan perusahaan tidak mungkin 

mengendalikan biaya tenaga kerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pengendalian internal yang memadai terhadap gaji. Untuk menciptakan 

pengendalian internal yang memadai diperlukan suatu informasi akuntansi yang 



baik. Sistem informasi akuntansi merupakan keseluruhan prosedur dan teknik 

yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga menjadi 

informasi yang diperlukan sebagai alat bantu pimpinan perusahaan dalam 

melakukan pengawasan kerja. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem 

pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan 

tindak kecurangan yang merugikan. 

 PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana 

pensiun PNS (Pegawa Negeri Sipil). PT. TASPEN merupakan salah satu BUMN 

yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan perusahaannya. 

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui 

seberapa jauh keterlibatan pengendalian internal dalam prosedur penngajian suatu 

perusahaan. Penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya 

dengan judul: ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS 

SIKLUS PENGGAJIAN KARYAWAN (Studi Kasus pada PT. TASPEN 

Malang) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah prosedur penggajian karyawan di PT. TASPEN telah dijalankan 

dengan baik? 

2. Apakah pengendalian intern atas siklus penggajian telah berjalan dengan 

efektif dan efisien? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur penggajian karyawan PT.TASPEN.  

2. Untuk mengetahui bahwa pengendalian intern atas siklus penggajian di 

PT. TASPEN telah berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat mengembangkan dan menerapkan teori yang sudah 

diperoleh di perkuliahan. 

b. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

sistem pengendalian intern atas siklus penggajian. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT.TASPEN 

dalam perbaikan sistem pengendalian intern penggajian karyawan 

b. Sebagai sarana alih informasi perusahaan mengenai pengambilan 

keputusan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

3. Bagi pihak lain 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pertimbangan dan masukan 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang terkait 

dengan sistem pengendalian intern 



b. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai sistem pengendalian intern atas siklus penggajian. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, 

maka penulis akan memberitahukan gambaran keseluruhan secara singkat 

mengenai sistematika pembahasan, sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini menguraikan beberapa landasan teori yang akan dipakai 

sebagai landasan berpikir penelitian bagi penulis yang akan 

digunakan sebagai dasar pembahasan serta analisis pokok 

permasalahan yang ada. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan gambaran tentang tahap-tahap yang dilakukan 

dalam penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang membahas latar 

belakang obyek penelitian dan pembahasannya 



BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan disertai 

dengan saran sehubungan dengan masalah yang telah ditemukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem, Informasi, Prosedur, Sistem Informasi  

Ada beberapa definisi mengenai sistem, informasi dan prosedur. Menurut 

Baridwan (2002), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 

Sedangkan sistem menurut Wilkinson et al (2000:6) adalah suatu kesatuan 

grup yang saling berinteraksi atau berhubungan dan berfungsi secara bersama 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Hall (2001:6) sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-

komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang 

bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose).  

Menurut Mulyadi (2001) dan Hoffer (2002) dalam bukunya mendefinisikan 

sistem sebagai sekelompok unsur yang berhubungan erat antara satu dengan yang 

lainnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Menurut Nugroho (2001:2) sistem merupakan sesuatu yang memiliki bagian-

bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 

tahapan, yaitu input, proses dan output.  



Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kerangka kerja yang 

mengubah atau memproses suatu input (data) menjadi sebuah Output (informasi), 

untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan.  

Setelah kita mengetahui pengertian sistem, maka kita juga harus mengerti 

tentang definisi informasi. Menurut Wilkinson et al.(2000:5) Informasi adalah 

keterangan-keterangan yang berarti dan berguna untuk orang yang akan 

menggunakannya. Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu, oleh karena 

itu dengan adanya informasi yang memiliki kualitas maka informasi itu dapat 

ditentukan bahwa informasi itu berguna atau tidak berguna.  

Menurut Krismiaji (2002:15) Informasi adalah data yang telah diorganisasi 

dan telah memiliki kegunaan dan manfaat bagi para pembuat keputusan.  

Dari beberapa pengertian informasi diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi 

merupakan suatu hal yang penting bagi individu, organisasi, kelompok maupun 

perusahaan dalam melaporkan suatu keadaan atau kondisi, oleh karena itu 

informasi harus dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami. 

Dengan adanya definisi sistem dan informasi diatas, maka kita akan 

mengetahui tentang definisi dari sistem informasi. Krismiaji (2002: 16) 

berpendapat bahwa sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan data, mengendalikan dan 

melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 



Menurut Wilkinson et al. (2000), sistem informasi adalah suatu kerangka kerja 

dimana sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) 

menjadi keluaran (informasi), untuk mencapai sasaran perusahaan. 

Dari definisi sistem informasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

informasi merupakan elemen yang terdiri dari manusia, data, dan prosedur yang 

saling terkait satu sama lain, di mana kemudian saling berinteraksi untuk 

menghasilkan sebuah laporan (output) yang berguna bagi perusahaan dalam 

mencapai tujuan serta akan mempermudah pengguna dalam mengambil 

keputusan. 

Menurut Baridwan (2002) dan Mulyadi (2001) prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian 

atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

 Jadi prosedur adalah serangkaian data yang harus dilakukan dalam suatu 

siklus pemrosesan data  

2.1.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Wilkinson et al. (2000) sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

kesatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber daya fisik guna mengubah 

data ekonomis menjadi data atau informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak 

eksternal maupun internal. Sumber daya tersebut terdiri dari database, processor, 

prosedur, perangkat input dan output, serta sumber lainnya. 

Selain itu, Krismiaji (2002:4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan 



informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoperasikan bisnis.  

Gelinas (2005) menjabarkan dan memberikan pemahaman bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan 

aspek keuangan atas suatu proses bisnis perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

memiliki elemen-elemen yang saling berpengaruh dalam penyusunannya, 

sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini: 

 

Dari beberapa definisi sistem informasi akuntansi diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi sangat berkaitan dengan kumpulan 

manusia dan kegiatan berupa perencanaan, pengelolaan dan pelaporan informasi 

keuangan yang akurat sehingga informasi tersebut dapat dipakai oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

Gambar 2.1 
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 Sumber : Gelinas (2005) 



2.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (1993: 19) yaitu: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 

informasinya 

3. Untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian intern yaitu 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggujawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelesaian catatan akuntansi. 

Sedangkan tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Samsul dan Mustofa 

(1992:56) adalah 

1. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat 

manajemen, pemilik, atau pemegang saham secara cepat dan tepat. 

2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak luar seperti kantor pajak, 

bank atau kreditor  dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan 

organisasi. 

3. Menyempurnakan pengendalian melalui organisasi, prosedur-prosedur dan 

cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan organisasi. 

4. Mengurangi biaya administrasi sehingga menjadi lebih rendah daripada 

nilai manfaatnya. 

Dari beberapa tujuan sistem informasi akuntansi yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi yaitu 

menyediakan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan baik pihak 



eksternal maupun internal perusahaan. Selain itu, tujuan dari sistem informasi 

akuntansi juga menyediakan pengendalian internal yang memadai agar informasi 

yang dihasilkan dapat diandalkan dan memastikan bahwa prosedur yang 

dilakukan perusahaan telah berjalan dengan efektif dan efisien. 

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi berbasis Komputer 

Menurut Bodnar and Hoopwood (2000;4), sistem informasi berbasis 

komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan lunak yang dirancang 

untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. 

Menurut Jusup (2001: 441) sistem informasi berbasis komputer 

mempunyai daur pemrosesan secara otomatis dibandingkan sistem informasi yang 

manual. 

Table 2.1 

Perbandingan Sistem informasi Manual dan Sistem Informasi komputerisasi 

 

System Informasi Manual  Sistem Informasi komputerisasi  

1. Diawali dengan saldo-saldo 

rekening buku besar pada awal 

periode 

Sama 

2. Menganalisis dan menjurnal 

transaksi pada saat transaksi 

terjadi 

Menganalisis transaksi dan 

memasukannya ke dalam komputer 

yang secara otomatis akan membuat 

jurnalnya. Jurnal tersebut dapat dicetak 

setiap saat diperlukan 

3. Membukukan ayat jurnal ke 

rekening buku besar 

 Komputer secara otomatis 

membukukan ayat jurnal ke buku besar 

4. Menghitung saldo rekening 

sebelum disesuaikan untuk 

setiap rekening 

Komputer secara otomatis menghitung 

saldo rekening 

5. Memasukkan neraca saldo ke 

dalam neraca lajur dan 

menyelesaikan neraca lajur 

Komputer secara menyusun neraca 

saldo. Memasukkan ayat jurnal 

penyesuaian ke dalam computer dan 

tidak memerlukan neraca lajur  



6. Menggunakan neraca lajur 

sebagai pedoman untuk 

menyusun laporan keuangan, 

menjurnal, dan membukukan 

penyesuaian serta menjurnal dan 

membukukan penutupan buku 

Komputer secara otomatis akan 

menyusun laporan keuangan dan 

membukukan ayat jurnal penyesuaian 

dan jurnal penutup 

7. Menyusun neraca saldo setelah 

penutupan buku 

Komputer secara otomatis menyusun 

neraca saldo setelah penutupan buku 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berbasis 

komputer dapat memproses secara otomatis setiap data yang dimasukan sehingga 

memberikan informasi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. 

 

2.2 Tinjauan Sistem Pengendalian Intern 

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Marshall, Jhon Steinbart (2004:229) Sistem pengendalian internal 

adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga 

aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki 

efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan.  

Sedangkan Menurut Mulyadi (2001:165) sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut Krismiaji (2002:218) sistem pengendalian internal adalah rencana 

dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.  



Berdasarkan beberapa pengertian sistem pengendalian internal diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur, 

praktek atau metode yang diterapkan untuk menjaga sumberdaya, memberikan 

informasi yang handal dan mendorong tercapainya kesesuaian dengan kebijakan 

yang ditetapkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Munurut James A. Hall sistem pengendalian internal terdiri dari berbagai 

kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai 

empat tujuan umumnya :  

1. Menjaga aktivitas perusahaan. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan 

oleh pihak manajemen. 

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Jusup (2001:249) adalah: 

1. Memperoleh keandalan atau reliabilitas dari laporan keuangan 

2. Tercipta kondisi yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang 

berlaku 

3. Tercipta efektivitas dan efisiensi operasi 

Dari tujuan-tujuan sistem pengendalian intern di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan sistem pengendalin intern adalah untuk memeriksa apakah semua transaksi 

telah dicatat dan diotorisasi dengan tepat dalam upaya menjaga kekayaan 

organisasi. Selain itu, sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengurangi 

risiko-risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. 



2.2.3 Unsur-unsur  Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:164) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi Kegiatan menggambarkan pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan– kegiatan pokok perusahaan yang berdasarkan prinsip – prinsip: 

a. Pemisahan fungsi – fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi dan setiap penggunaan 

transaksi harus diawasi sedemikian rupa guna pelaksanaan otorisasi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

 

Cara – cara yang umum diterapkan dalam praktik yang sehat antara lain: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan yang berwenang 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) 



c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi. 

d. Perputaran Jabatan (job rotation) secara rutin 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

f. Pencocokan fisik kekayaan dan catatan secara periodik 

g. Pembentukan unit organisasi untuk mengecek efektivitas unsur – unsur 

sistem pengendalian intern 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

pengendalian intern dapat dikurangi sampai atas minimal dan perusahaan 

mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. 

Bodnar and Hopwood (2004) menyebutkan unsur dari sistem pengendalian 

internal adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian internal 

Lingkungan pengendalian merupakan dampak komulatif atas faktor-

faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas 

kebijakan dan prosedur tertentu. Dengan kata lain, lingkungan 

pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi 

kesadaran karyawan terhadap pengendalian. Faktor-faktor yang 

termasuk dalam lingkungan pengendalian antara lain: 

a. Integritas dan Nilai-nilai Etika 

Untuk menekankan pentingnya integritas dan nilai – nilai etika 

diantara para personil, manajemen puncak perlu menciptakan suatu 



iklim dengan cara member contoh dengan menunjukkan perilaku dan 

integritas dengan standar etika yang tinggi serta memberikan 

pedoman moral yang baik pada karyawan dengan 

mengkomunikasikan kepada karyawan mengenai kebijakan dan 

peraturan – peraturan yang harus ditaati. Peraturan yang dibuat dapat 

juga dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan dorongan 

yang menimbulkan seseorang melakukan tindakan moral hazard. 

b. Komitmen Terhadap Kompetensi 

Kompetensi karyawan merupakan hal yang penting untuk 

memungkinkan proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan 

baik. Hal ini mencakup pertimbangan manajemen tentang 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, gabungan antara 

kecerdasan, ketrampilan, dan pengalaman yang diminta untuk 

mengembangkan kompetensi para karyawan. 

c. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 

Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan 

diakhiri dengan filosofi manajemen. Jika manajemen percaya bahwa 

pengendalian itu penting, maka mereka akan melihat apakah 

kebijakan dan prosedur pengendalian yang efektif telah ditetapkan. 

Perilaku mengenai pengendalian ini akan dikomunikasikan kepada 

para bawahan melalui gaya operasional manajemen. 

d. Struktur Organisasi 

Persyaratan suatu pengendalian intern yang baik dalam struktur 

organisasi adalah pemisahan fungsi-fungsi operasional penyimpanan 



dan pencatatan. Struktur organisasi berpengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Struktur 

organisasi memberikan kerangka menyeluruh dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan serta pemonitoran aktivitas perusahaan. 

e. Dewan direksi dan komite audit 

Dewan direksi merupakan perantara yang menghubungkan 

pemegang saham selaku pemilik organisasi dengan manajemen yang 

bertanggung jawab menjalankan organisasi. Fungsi dari dewan ini 

adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan 

yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) atau dengan kata lain 

mencegah konsentrasi pengendalian pada fungsi direksi. Komite 

audit bisasnya dewan direksi mendelegasikan fungsi tertentu ke 

berbagai komite operasi. Komite audit dibentuk untuk memperkuat 

independensi auditor yang dipercaya masyarakat untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 

f. Cara pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Metode pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi mengindikasikan filosofi manajemen. Pada struktur 

organisasi formal, dokumen tertulis sering digunakan untuk 

mengindikasikan pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam 

organisasi. Struktur organisasi biasanya dilengkapi dengan deskripsi 

pekerjaan formal. Memo tertulis, manual kebijakan, serta prosedur 

merupakan sarana lain yang juga digunakan untuk mengatur 

wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. 



g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia  

Personel seharusnya kompeten dan memiliki kemampuan atau 

mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan pekerjaan yang 

harus mereka lakukan. Personel merupakan komponen kunci utama 

dalam sistem pengendalian. Kualifikasi yang disyaratkan untuk 

setiap posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan harus 

menggambarkan tingkat tanggung jawab terkait dengan posisi 

tersebut. 

2. Penilaian Risiko 

Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang 

paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan 

kondisi eksternal dan internal dan mengidentifikasi tindakan yang 

diperlukan. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan prosedur yang dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan 

dengan baik. Ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat diterapkan 

oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat berupa: 

a. Pemisahan Tugas yang Cukup 

Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi 

peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk 

melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari 

mereka. 



b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas 

c. Dokumen dan Catatan yang Memadai 

Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang berfungsi untuk memastikan pencatatan transaksi dan 

kejadian yang tepat. 

d. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan 

Dilakukan perlindungan terhadap aktiva dan catatan dengan tindakan 

pencegahan secara fisik. Misalnya penggunaan gudang 

persediaanyang dijaga oleh pegawai untuk mencegah pencurian. 

e. Pengecekan Independen atas Pelaksanaan 

Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud 

akuntanbility kekayaan perusahaan dan kinerja 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari 

metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, 

menganalisis, megelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi 

organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang 

terkait.  

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas 

mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan 

pengendalian. Komunikasi yang baik membutuhkan komunikasi oral 

yang efektif, manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, serta 

berbagai jenis dokumentasi yang lain. Komunikasi yang efektif juga 

membutuhkan aliran arus informasi dalam organisasi yang memadai. 



5. Pemantauan 

Salah satu tanggungjawab manajemen adalah menetapkan dann 

memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian 

berdasarkan pemikiran apakah pengendalian telahberoperasi secara 

memadai atau belum dan manajemen menyesuaikan pengendalian 

internal sesuai dengan perubahan yang terjadi. Aktivitas pemantauan 

dapat dilakukan secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah atau 

kombinasi dari keduanya. Aktivitas pemantauan yang terus-

menerusdirancang untuk aktivitas yang berualng seperti penjualan dann 

pembelian. Evaluasi terpisah kadang dilakukan oleh internal auditor atau 

personal yang lain atau kadang-kadang mencakup komunikasi mengenai 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi untuk 

memperbaiki pengendalian internal. Aktivitas pengendalian dapat pula 

dilakukan oleh pihak eksternal. 

 Dari beberapa unsur pengendalian intern di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan merupakan kegiatan untuk 

mengawasi aktivitas-aktivitas yang dijalankan agar tercapai efisiensi dan 

efektifitas operasional perusahaan.  

2.2.4 Sistem Pengendalian Berbasis Komputer 

 Pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan komputer adalah usaha 

untuk mencegah penggunaan atau sumber tertentu yang tidak sesuai dengan yang 

direncanakan. Ketat tidaknya pengawasan ini selain ditentukan oleh banyaknya 

pemakaian komputer, juga ditentukan oleh penting tidaknya data yang ada. 



Semakin penting data atau program tersebut, maka akan semakin ketat 

pengawasannya.  

Sistem pengendalian terkomputerisasi menurut Bodnar et el (2000:221) 

merupakan subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang 

berkaitan dengan sistem informasi berdasar komputer. Sistem keamanan 

komputer memiliki elemen-elemen dasar sistem informasi, seperti perangkat 

keras, database, prosedur dan laporan. Sedangkan Krismiadji (2002:243) 

membedakan jenis pengendalian yang digunakan untuk menjamin integritas 

sistem informasi akuntansinya. Pengendalian tersebut terdiri atas: 

1. Pengendalian umum. 

Merupakan pengendalian yang dirancang untuk menjamin bahwa 

sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data 

dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengendalian umum dapat dilakukan dengan cara: 

a. Penyusunan rencana pengamanan 

b. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi 

c. Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi 

d. Pengendalian akses fisik 

e. Pengendalian akses logis 

f. Pengendalian penyimpanan data 

g. Pengendalian transmisi data 

h. Standar dokumentasi 

i. Meminimumkan sistem informasi 

j. Rencana pemulihan kerusakan 



k. Perlindungan terhadap komputer dan jaringan 

l. Pengendalian internet 

2. Pengendalian aplikasi 

Bertujuan untuk menjamin akurasi dan validitas input, file, program 

dan output program aplikasi. Jika pengendalian aplikasi lemah, output 

SIA akan mengandung kesalahan. Output yang mengandung 

kesalahan ini jika digunakan untuk membuat keputusan akan 

menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan dapat berpengaruh 

terhadap hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal. 

Pengendalian aplikasi terdiri atas: 

a. pengendalian sumber data 

b. program validasi input 

c. pengendalian entry data online 

d. pengendalian terhadap pemrosesan data dan pemeliharaan file 

e. pengendalian output 

 

Menurut Hall (2007:191) aktivitas pengendalian dikelompokkam menjadi 

dua kategori yang berbeda yaitu 

1. Pengendalian komputer 

Pengendalian ini secara khusus berhubungan dengan lingkungan TI 

dan audit TI dan terbagi dalam dua kelompok umum antara lain: 

a. Pengendalian umum yang berkaitan dengan perhatian kepada 

keseluruhan perusahaan, seperti pengendalian atas pusat data, basis 

data perusahaan, pengembangan sistem dan pemeliharaan program. 



b. Pengendalian aplikasi yang memastikan integritas sistem tertentu 

seperti aplikasi pemrosesan pesanan penjualan, utang usaha dan 

aplikasi penggajian. 

2. Pengendalian fisik  

Pengendalian ini berhubungan dengan aktivitas manusia yang 

digunakan dalam sistem akuntansi. Aktivitas ini bisa bersifat manual 

atau komputerisasi, tetapi tentunya berhubungan dengan logika 

manusia yang menjalankan komputer tersebut. 

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai bentuk sistem pengendalian 

berbasis komputer dapat diketahui bahwa pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi merupakan dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Hal tersebut dikarenakan untuk menjamin keakuratan data dan menjamin bahwa 

sistem komputer telah bekerja dengann baik, sehingga mencegah risiko-risiko 

yang terjadi dalam proses pengolahan data. Sistem pengendalian berbasis 

komputer juga merupakan satu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa 

elemen proses pengendalian internal diimplikasikan dalam suatu sistem aplikasi 

tertentu disetiap siklus transaksi organisasi. 

2.3 Siklus Akuntansi Penggajian 

2.3.1 Definisi Gaji 

Mulyadi (2001:373) mengemukakan bahwa gaji umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai 

jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). 



 Sedangkan Menurut Rivai.(2004:10) gaji adalah balas jasa dalam bentuk 

uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai 

seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  

Dari beberapa pengertian gaji diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji 

merupakan pembayaran yang diterima seorang karyawan sebagai bentuk balas 

jasa dalam sebuah perusahaan. 

2.3.2 Definisi Siklus Penggajian 

Menurut Krismiaji (2002:389) siklus penggajian adalah serangkaian 

aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data terkait yang berhubungan dengan 

pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan tersebut antara lain: 

1. Seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru 

2. Pelatihan (training) karyawan baru 

3. Penempatan (placement) atau penugasan karyawan baru 

4. Penggajian atau penentuan gaji, upah dna insentif lainnya 

5. Evaluasi kinerja karyawan 

6. Pemberhentian karyawan 

Sedangkan menurut Sutabri (2004:134) sistem penggajian kepegawaian 

mencakup seluruh tahap pemrosesan penggajian dan pelaporan kepegawaian. 

Sistem menyajikan cara-cara penggajian karyawan secara memadai dan akurat, 



menghasilkan laporan-laporan penggajian yang ddiperlukan, dan menyajikan 

informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen.  

Dari penjelasan mengenai pengertian siklus penggajian di atas 

memberikan kesimpulan bahwa siklus penggajian adalah aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan pemrosesan penggajian dan penyajian laporan yang terkait 

dengan karyawan untuk menghasilkan sebuah informasi. 

2.3.3 Dokumen yang digunakan 

Menurut Widjajanto (2001:392) dokumen yang digunakan dalam 

penyusunan informasi gaji dan upah adalah sebagai berikut : 

1. Input 

a. Kartu jam kerja pabrik yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat distribusi 

jam kerja yang dijalani oleh masing-masing  karyawan pabrik. 

b. Kartu absensi karyawan merupakan kartu yang digunakan untuk masing-

masing karyawan guna mencatat saat masuk dan keluar tempat kerja. 

2. Output 

a. Laporan penilaian efisiensi dan produktifitas karyawan 

b. Laporan dan analisis tingkat kemangkiran dan keterlambatan kerja 

karyawan 

c. Analisis upah tak langsung menurut jenis biaya dan menurut departemen 

d. Analisis realisasi biaya gaji dan upah dibandingkan dengan standar atas 

produk yang dihasilkan  

e. Analisis biaya lembur per departemen 

f. Analisis biaya untuk tunjangan-tunjangan 

g. Laporan biaya komisi penjualan 



Menurut Mulyadi (2001), dokumen yang biasanya terlibat di dalam 

perhitungan gaji dan upah di dalam siklus penggajian adalah : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

2.  Kartu jam hadir 

3. Kartu jam kerja 

4. Daftar gaji dan daftar upah 

5.  Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 

6.  Surat pernyataan gaji dan upah 

7. Amplop gaji dan upah 

8. Bukti kas keluar 

Menurut Bodnar&Hopwood (2004:288) terdapat beberapa contoh dokumen 

yang diperlukan di dalam siklus penggajian ini. Dokumen-dokumen tersebut 

adalah: 

1. Informasi pegawai (seperti biodata pegawai) 

2. Laporan peraturan pemerintah yang terkait 

3. Daftar gaji atau upah  

4. Tabel beban pajak 

5. Laporan ketentuan tunjangan dan potongan (misalnya asuransi kesehatan) 

6. Laporan pajak penghasilan 

2.3.4 Fungsi atau Bagian yang Terkait 

Menurut Hall (2007:394-397) fungsi yang terkait dengan siklus penggajian 

adalah: 

1. Departemen personalia 

2. Bagian akuntansi biaya 



3. Bagian pembayaran gaji 

4. Departemen utang dagang 

5. Bagian pengeluaran kas 

6. Bagian buku besar umum 

Menurut Mulyadi (2001:382) bagian-bagian dalam struktur organisasi 

yang terlibat di dalam sistem penggajian, antara lain: 

1. Bagian kepegawaian. 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi 

calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat 

keputusan, tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan 

gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. 

2. Bagian pencatat waktu. 

Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang 

baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

Fungsi ini berada ditangan pencatat waktu, dibawah departemen 

personalia dan umum. 

3. Bagian gaji dan upah 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang 

berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan 

upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang 



dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. 

Fungsi ini berada ditangan bagian gaji dan upah, dibawah departemen 

personalia dan umum. 

4. Bagian akuntansi 

Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan ( misalnya utang 

gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun ). Fungsi 

akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. 

5. Bagian keuangan 

Bertanggung jawab untuk mengisi cek, guna pembayaran gaji dan upah 

dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah untuk selanjutnya dibagikan 

kepada karyawan yang berhak. Fungsi ini berada ditangan bagian kasir. 

Sistem penggajian menurut Bodnar (2004:362) mencakup seluruh tahap 

pemrosesan penggajian dan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara-cara 

penggajian pegawai secara memadai dan akurat, menghasilkan laporan-laporan 

penggajian yang diperlukan, dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai 

kepada manajemen. Pemrosesan harus meliputi pengurangan pajak, potongan 

tertentu, pelaporan kepada pemerintah, dan persyaratan-persyaratan kepegawaian 

lainnya. Pemisahan fungsi-fungsi dari sistem penggajian adalah sebagai berikut : 

1. Departemen personalia 

Departemen ini bertanggungjawab untuk menempatkan orang dalam 

penggajian perusahaan, melakukan spesifikasi tarif pembayaran, dan 



mengotorisasi semua potongan dari pembayaran. Semua perubahan seperti 

penambahan atau penghapusan karyawan, perubahan tarif pembayaran, 

atau perubahan level potongan dari pembayaran, harus diotorisasi oleh 

departemen personalia. Fungsi kepegawaian terpisah dari fungsi 

pencatatan jam kerja dan fungsi penggajian. 

2. Pencatat Jam Kerja 

Fungsi pencatat jam kerja bertanggungjawab untuk menyajikan dan 

mengontrol laporan-laporan jam kerja dan kartu-kartu jam kerja. Di 

perusahaan manufaktur, pegawai biasanya memasukkan kartu jam kerja 

pada saat datang dan pulang. Setiap akhir periode pembayaran gaji, kartu 

jam kerja pegawai (atau laporan jam kerja) menunjukkan jumlah jam kerja 

dan jumlah uang yang akan diterima.  

Pencatat jam kerja bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membuat 

kartu-kartu jam kerja dan laporan-laporan jam kerja, dan 

merekonsiliasikan data tersebut dengan laporan ikhtisar jam kerja yang 

diterima dari bagian produksi. Laporan ikhtisar jam kerja menunjukkan 

jenis pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai. Pencatat jam kerja yang 

berkaitan yang diterima dari bagian produksi dan kemudian mengirimkan 

kartu jam kerja ke departemen penggajian.  

Pegawai yang digaji bulanan tidak menggunakan dasar jam seperti halnya 

karyawan yang bekerja dengan ukuran jam. Jika tidak ada kebutuhan 

akuntansi akan pencatatan jam, maka diperlukan persetujuan dari 

supervisor untuk memulai proses penggajian. 

3. Penggajian 



Departemen penggajian bertanggung jawab untuk penghitungan dan 

penyiapan proses penggajian. Perhatikan bahwa proses penggajian harus 

terpisah dari penyiapan data masukan untuk dasar pembayaran, laporan-

laporan jam kerja dan data kepegawaian. Data kepegawaian diterima dari 

departemen kepegawaian; laporan-laporan jam kerja diterima dari pencatat 

jam kerja. Daftar gaji memuat rincian penghitungan gaji bersih (gaji kotor 

dikurangi potongan-potongan). Cek pembayaran dikirimkan ke 

departemen pengeluaran kas untuk ditandatangani, ditelaah, dan 

didistribusikan. Rangkapan daftar gaji dikirim ke departemen hutang 

dagang untuk dilakukan pencatatan penggajian. 

Dari beberapa fungsi yang terkait yang telah djelaskan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses penggajian melibatkan bagian-bagian yang mempunyai 

tugas masing-masing untuk memberikan laporan penggajian yang tepat dan akurat 

kepada pihak manajemen. Bagian-bagian tersebut antara lain seperti kepegawaian 

yang bertanggungjawab untuk menempatkan orang dalam perusahaan dan 

mengotorisasi semua potongan dari pembayaran. Bagian kedua adalah bagian 

pencatat waktu yang bertanggungjawab untuk menyiapkan dan menggunakan 

laporan kehadiran dan kartu pencatat waktu kerja, selain itu terdapat bagian 

penggajian yang bertanggungjawab untuk perhitungan dan menyiapkan laporan 

penggajian. 

2.3.5 Prosedur Penggajian 

Widjajanto (2001: 396) menyatakan prosedur penggajian sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah jam kerja karyawan sesuai denganyang tercatat 

pada kartu jam kerja dan absensi 



2. Mengecek tarif upah yang sesuai dan menggunakannya dalam 

perhitungan gaji dan upah 

3. Menghitung pembayaran gaji dan upah regular dan lembur 

4. Menghitung tambahan penghasilan yang dapat diperhitungkan termasuk 

tunjangan dan bonus 

5. Menghitung potongan atas penghasilan 

6. Menghitung dan mencatat penghasilan bersih  

7. Mempersiapkan semua dokumen dan dana yang diperlukan dalam 

hubungnnya dengan gaji dan upah 

8. Mencocokkan semua catatan yang digunakan terhadap angka-angka 

control, termasuk catatan penghasilan masing-masing karyawan 

9. Menyusun data dan laporan mengenai gaji dan upah untuk kepentingan 

manajemen dan karyawan  

10. Menyerahkan uang atau cek pembayaran gaji serta data pendukung 

akuntansi yang diperlukan kepada karyawan bersangkutan. 

 

Hall (2001:335) berpendapat bahwa prosedur jaringan yang membentuk 

siklus penggajian adalah sebagai berikut : 

1. Personalia 

Departemen personalia melakukan perubahan dalam file pegawai secara 

berkala melalui terminal. Perubahan ini termasuk penambahan pegawai baru, 

pengurangan pegawai, perubahan pemotongan gaji, dan perubahan status 

pekerjaan. 

2. Akuntansi Biaya 



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

setiap hari) untuk menciptakan file pemakaian tenaga kerja. 

3. Timekeeping 

Ketika menerima time card yang sudah disetujui dari supervisor pada tiap 

akhir minggu, departemen timekeeping membuat file kehadiran saat ini. 

4. Pemrosesan data 

Pada akhir periode kerja, tugas-tugas berikut ini dilaksanakan dalam suatu 

pemrosesan data yang terdiri atas : 

1. Biaya tenaga kerja didistribusikan ke berbagai WIP, overhead, dan 

akun-akun biaya 

2. File rangkuman distribusi tenaga kerja on-line diciptakan. Salinan dari 

file ini dikirim ke departemen akuntansi biaya dan buku besar umum 

3. Daftar gaji on-line diciptakan dari file kehadiran. Salinan dari file-file 

ini dikirim ke departemen utang dagang dan pengeluaran kas. 

4. File catatan pegawai diperbarui 

5. Cek-cek pembayaran gaji disiapkan dan ditandatangani. Cek-cek 

tersebut dikirimkan ke bendahara untuk diperiksa dan 

direkonsiliasikan dengan daftar gaji. Cek pembayaran ini kemudian 

didistribusikan ke pegawai. 

6. File voucher pengeluaran diperbarui dan satu cek disiapkan untuk data 

yang akan ditransfer ke akun dana gaji. Cek dan salinan (hard copy) 

voucher pengeluaran diserahkan kepada departemen pengeluaran kas. 

Satu salinan vaoucher tersebut dikirim ke departemen buku besar 

umum, dan salinan akhir dikirim ke utang dagang. 



7. Pada akhir pemrosesan, sistem tersebut menerima file rangkuman 

distribusi tenaga kerja dan file voucher pengeluaran serta memperbarui 

file buku besar umum. 

Menurut Krismiaji (2005:396), prosedur penggajian berbasis komputer adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian gaji menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai 

departemen. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membandingkan kedua 

dokumen, memasukkan data gaji ke komputer, dan mengarsipkan kedua 

dokumen tersebut urut waktu. 

2. Departemen pengolahan data akan menjalankan program pengurutan data 

setelah menerima input data gaji. Hasilnya adalah data gaji yang telah urut. 

3. Selanjutnya, departemen penngolahan data menjalankan program pembuatan 

cek dengan menggunakan file induk penggajian dan file buku besar.  

4. Bagian utang menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Atas 

dasar daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan 

membuat voucher. Selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan ke kasir. 

5. Kasir mula-mula menerima cek gaji. Selanjutnya bagian ini juga menerima 

voucher dan daftar gaji, kemudian memeriksa dan menandatangani cek. 

6. Kemudian kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen berikut ini : 

 Daftar gaji diserahkan ke bagian gaji 

 Voucher diserahkan ke bagian akuntansi 

 Cek gaji didistribusikan kepada karyawan 

 Cek transfer gaji diserahkan ke bank 



7. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokkan dengan 

arsip kartu jam kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya dokumen-dokumen 

tersebut diarsipkan urut tanggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Prosedur Penggajian Berbasis Komputer 
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Sumber : Krismiaji (2005:397) 

2.3.6 Paparan Risiko dan Pengendalian Intern Siklus penggajian 

 Apabila sistem yang diterapkan sudah terkomputerisasi maka terdapat 

beberapa bentuk risiko yang akan dihadapi oleh penggunaan sistem informasi 

(Bodnar&Hopwood;2004), yaitu: 

1. Manipulasi input 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi input adalah 

risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa memanipulasi 

proses di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu kesalahan proses 

yang dijalankan. 



2. Manipulasi program 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi program adalah 

risiko yang diakibatkan adanya tindakan yang merubah cara kerja 

program yang ada. 

3. Manipulasi data 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi data adalah 

risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa memanipulasi 

data di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu kesalahan data yang 

dihasilkan. 

4. Pencurian data 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini dapat 

mengakibatkan penggunaan data yang tidak sesuai dengan haknya. 

5. Sabotase 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini biasanya 

dilakukan melalui virus yang dimasukkan ke dalam sistem operasi. 

6. Penggunaan sistem yang tidak sesuai 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini berupa 

terjadinya kesalahan penggunaan sistem yang digunakan guna 

menghitung besar gaji atau upah yang dibebankan. 

Krismiadji (2002:403) menyatakan pengendalian dalam sistem penggajian 

terkomputerisasi adalah seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.2 

Pengendalian dalam Sistem Penggajian yang Terkomputerisasi 



Ancaman Akibat  Prosedur Pengawasan 

Pengangkatan 

karyawan yang tidak 

kompeten dan jujur 

 Kenaikan biaya 

 Produktivitas 

rendah 

 Pencurian 

Standar pengangkatan 

karyawan: verifikasi skill 

pelamar, referensi, dan 

riwayat pekerjaan 

Pelanggaran peraturan 

ketenagakerjaan 

Denda dan sanksi moral Dokumentasi prosedur 

pengangkatan karyawan 

Perubahan file induk 

dan penggajian secara 

tidak sah 

 Kenaikan biaya 

 Laporan dan 

catatan tidak 

akurat 

 Kehilangan aktiva 

(kas) 

Pemisahan tugas dan 

pengawasan akses 

data waktu kerja tidak 

akurat 

 

 Laporan internal 

dan biaya tidak 

akurat 

 Karyawan banyak 

yang menggagur 

atau kelebihan 

beban 

Otomasi pengumpulan 

data, pengawasan aplikasi, 

rekonsiliasi kartu jam kerja 

dan tiket waktu kerja 

Pemrosesan gaji yang 

tidak akurat 
 Catatan tidak 

akurat dan 

pembuatan 

keputusan buruk 

 Hukuman 

pelangaran 

hokum pajak 

 Sanksi moral jika 

karyawan tidak 

digaji 

 Penjumlahan 

kelompok dan 

pegawasan aplikasi 

lainnya 

 Diselenggarakan 

rekening khusus 

gaji 

Pencurian atau 

kecurangan distribusi 

cek gaji 

Kenaikan biaya dan 

kehilangan aktiva 
 Deposit langsung 

 Distribusi cek gaji 

oleh pihak 

independent 

 Investigasi seluruh 

cek yang belum 

diuangkan 

 Pembatasan akses 

ke blangko cek 

 Cek bernomor urut 

tercetak 

 Rekening khusus 

gaji dengan sistem 

dana tetap 

 Rekonsiliasi 

independent 



rekening gaji 

Kehilangan data atau 

penajian data secara 

tidak sah 

Kehilangan aktiva dan 

penurunan moral 

Pengawasan akses dan 

prosedur backup 

 

Menurut Romney (2005:201) ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian 

yang berbasis computer, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3 

Ancaman dan Pengendalian Siklus Penggajian yang Terkomputerisasi 

 

Aktivitas Ancaman Prosedur Pengendalian 

Pengontrakan dan 

perekrutan tenaga kerja 

1. Mempekerjakan 

pegawai yang tidak 

berkualifikasi atau 

berkelakuan buruk 

2. Pelanggaran hokum 

ketenagakerjaan 

Prosedur 

mempekerjakan yang 

baik tremasuk verifikasi 

keahlian pelamar kerja, 

referensi dan riwayat 

pekerjaan, dokumentasi 

lengkap atas prosedur 

untuk mempekerjakan, 

pelatihan perkembangan 

terkini dalam hal hokum 

ketenagakerjaan  

Pemrosesan penggajian 1. Perubahan file 

induk penggajian 

tanpa tanpa 

otorisasi 

2. Data waktu yang 

tidak akurat 

3. Pemrosesan 

penggajian yang 

tidak akurat 

4. Pencurian atau 

distribusi cek gaji 

tipuan 

 Pemisahan tugas: 

data SDM vs penggajian 

dan distribusi cek gaji; 

pengendalian akses; 

tinjauan atas semua 

perubahan. 

Otomatisasi 

pengumpulan data: 

berbagai pemeriksaan 

edit; rekonsiliasi data 

kartu waktu dengan data 

kartu waktu kerja. 

Total batch dan 

pengendalian aplikasi 

lainnya; rekening kliring 

penggajian; tinjauan 

peraturan IRS setoran 

langsung; distribusi cek 

gaji dilakukan oleh 

seseorang yang 



independent dari proses 

penggajian; penyelidikan 

cek gaji yang tidak 

diklaim; akses terbatas 

ke cek gaji kosong; 

pemberian nomor 

tercetakdan perhitungan 

serta pencatatan periodic 

untuk semua cek gaji; 

penggunaan giro terpisah 

untuk penggajian yang 

dipelihara sebagai dana 

tetap; rekonsiliasi semua 

rekening bank 

penggajian oleh 

seseorang yang tidak 

terlibat dalam proses 

penggajian 

Umum 1. Kehilangan atau 

pengungkapan data 

tanpa otorisasi 

2. Kinerja yang 

kurang baik 

Prosedur pembuatan 

cadangan; rencana 

pemulihan dari bencana; 

pengendalian akses fisik 

dan logis; enkripsi data 

pengembangan dan 

tinjauan periodic atas 

metric kinerja yang 

tepat; program pelatihan 

 

Dari beberapa penjelasan tentang pengendalian intern siklus penggajian 

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman-ancaman dalam proses 

penggajian harus diantisipasi oleh perusahaan dengan prosedur pengendalian yang 

tepat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan perusahaan.  

Pengendalian intern untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut bisa dilakukan 

dengan pemisahan tugas, pengawasan akses dan melakukan rekonsiliasi antara 

data penggajian yang satu dengan yang lain. 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif dan menggunakan single case study pada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Malang. Menurut Jogiyanto (2004) Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini dan 

mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis dari data.  

 Menurut (Moleong, 2001) Penelitian studi kasus merupakan penelitian 

tentang status obyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari 

keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok 

lembaga maupun masyarakat.  

Menurut Sekaran (2006 ; 163) studi kasus yang bersifat kualitatif adalah 

berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman 

pemecahan masalah di masa lalu. Tujuan penelitian studi kasus adalah melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai subyek penelitian tertentu untuk 

memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti dapat memahami secara mendalam antara lain mengenai 

sistem informasi akuntansi, model manajemen, sistem operasional, sistem 

pengendalian internal, mengerti tentang maksud yang terkandung serta 

mengetahui bagaimana hasil laporan yang tercipta dalam aktivitas perusahaan 

tersebut. 

 



3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang, 

Jalan Raden Intan No 1 Arjosari Malang. 

3.3. Fokus Penelitian 

Menetapkan fokus penelitian adalah suatu hal yang penting bagi seorang 

peneliti agar penelitian yang dilakukannya bisa lebih spesifik dan tepat sasaran. 

Dengan alasan tersebut peneliti mencoba menetapkan fokus penelitian sebagai 

berikut: 

1. Menganalisa struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas dan 

wewenang di setiap bagian dalam kegiatan operasional 

2. Menganalisa sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern yang 

terjadi pada siklus penggajian  

3.4. Sumber Data 

1. Data Primer 

 Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Cooper Emory (1996; 256) 

berpendapat bahwa data primer berasal dari sumber yang asli dan 

dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer ini meliputi Sistem dan prosedur penggajian. 

2. Data Sekunder 

Merupakan  sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara dan diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang dimiliki perusahaan. Data sekunder ini meliputi bagan dan struktur 



organisasi, catatan tentang visi dan misi perusahaan dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan siklus penggajian. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pada 

obyek penelitian antara lain: 

1. Wawancara 

Menurut Jogiyanto (2004) mendefinisikan wawancara sebagai komunikasi 

dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Bentuk wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara personal (personal 

interview) yaitu wawancara yang dilakukan antara seseorang dengan 

lainnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan bagian Personalia PT. Taspen (Persero) 

Cabang Malang. Hasil wawancara ini selanjutnya dicatat oleh peneliti 

sebagai data penelitian. 

2.  Observasi 

Menurut Jogiyanto (2004) mendefinisikan observasi sebagai teknik 

pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung bagaimana siklus penggajian pada 

PT. Taspen (Persero) Cabang Malang. 

3. Dokumentasi 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersedia 

pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, dokumen yang 

diperoleh dari objek penelitian berupa: 



 Struktur Organisasi 

 Prosedur Penggajian 

 Absensi 

 Surat Perintah  Lembur 

 Laporan Kehadiran Karyawan 

 Lembar Pengantar Transaksi 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif atau non 

statistik, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan diolah dan kemudian 

dianalisa yang merupakan suatu cara atau langkah untuk mengelolah data primer 

dan sekunder untuk memecahkan masalah penelitian. 

Adapun tahapan-tahapan analisa dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan yang relevan dengan 

tujuan penelitian mengenai gambaran operasional siklus penggajian, sistem 

pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, struktur organisasi, 

berserta kebijakan manajemen yang dijalankan perusahaan saat ini. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dan kemudian disusun sedemikian 

rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan 

masalah yang terjadi. 

2. Mengumpulkan data-data pendukung lainnya berkaitan dengan siklus 

penggajian seperti dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang digunakan. 

3. Dari hasil penelitian lapangan tersebut, data-data dan keterangan-keterangan 

yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan cara 



membandingkannya dengan teori dan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan.  

4. Membuat kesimpulan dan saran tentang sistem pengendalian internal terkait 

dengan siklus penggajian yang diterapkan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Sejak tahun 1960 pemerintah telah memikirkan usaha meningkatkan 

kesejahteraan hari tua pegawai dan keluarganya yang dirintis melalui konferensi 

kesejahteraan pegawai negeri yang dihadiri oleh semua kepala urusan pegawai 

diseluruh departemen yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 25-26 Juli 1960. 

 Keputusan konferensi tersebut secara resmi dituangkan dalam keputusan 

Menteri pertama RI nomor 328/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara 

lain menetapkan tentang perlunya pembentukan jaminan social pegawai negeri 

sebagai bekal jaminan social bagi pegawai negeri dan keluarganya ketikaharus 

mengakhiri masa pengabdiannya pada negra. 

 Keputusan menteri pertama tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963, yang mengatur tentang pembelajaran 

kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya dengan terbitnya perautran pemerintah 

No.  10 tahun 1963, telah ditetapkan bentuk jaminan hari tua bagi pegawai negeri 

yang iuran wajib dan haknya ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1961. 

 Dengan demikian Lembaga Usaha Kesejahteraan pegawai negeri melalui 

system asuransi mulai dilakukan sejak 1 Juli 1961, sedangkan badan 

penyelenggaraan program tabungan dan asuransi pegawai negeri baru didirikan 

pada tanggal 17 April 1963 bedasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 



1963 dan diberi nama perusahaan Negara dan tabungan dan asuransi pegawai 

negeri (PT. TASPEN). 

 Atas pemberlakuan Undang-Undang No.9 tahun 1969 tentang 

bentuk0bentuk badan hokum menjadi perusahaan Negara, maka pada tahun 1970 

dilakukan perubahan bentuk badan hokum menjadi perusahaan umum atau 

PERUM. Perubahan ini dilakukan melalui keputusan Menteri Keuangan RI 

No.kep. 749/MK/IV/II/1970. 

 Sejalan dengan perkembangan perekonomian Negara dan bebas tugas 

yang diemban perusahaan, maka pada tanggal 4 januari 1982 dilakukan perubahan 

bentuk badan hokum menjadi Persero sehingga PT. Taspen (Pesero), perubahan 

ini dilakukan sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang 

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 

1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum dan Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  

4.1.2 Berdirinya PT Taspen (Persero) Cabang Malang  

 PT. Taspen (Persero) Cabang Malang dibentuk dalam rangka pelaksanaan 

tugas dari pemerintah untukpembayaran pension bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat 

dan Daerah Otonom sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 842.1-

755 tanggal 27 September 1988 tentang penugasan PT. Taspen (Persero) untuk 

melaksanakan pembayaran penisun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah 

Otonom di Pulau Jawa dan Madura. 

 Untuk itu pada tanggal 24 November 1989 berdasarkan Surat Menteri 

Muda Keuangan Ri nomor: S-181/MMK/1989 telah ditetapkan 11 (sebelas) 



Kantor cabang PT. Taspen (Persero) di wilayah Pulau Jawa dan Madura yaitu: 

kantor Cabang Bogor, Serang, Cirebon, Tasikmalaya, Pekalogan, Purwokerto, 

Surakarta, jember, Kediri, dan Kantor Cabang Malang, yang diumumkan dengan 

Surat Edaran Direksi PT Taspen (Persero) Nomor: 30/DIR/SE/1989 tanggal 24 

November 1989dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1990 di jalan 

Simpang Balapan 1 Malang sebagai kantor cabang type A dengan jumlah peserta 

aktif, baik PNS maupun BUMN berjumlah lebih kurang 87.782 pegawai, 

sedangkan penerima pension berjumlah 60.000 pensiunan. Dengan jumlah peserta 

penerima pension yang demikian banyak yang dilayani oleh sekitar 62 karyawan 

yang siap melayani. 

4.1.3 Lokasi Perusahaan 

 PT. Taspen (Persero) Pusat berlokasi di Jl. Letjend Suprapto Jakarta 10520 

Tromol Pos 1378 Jakarta 10002, sedangkan untuk PT. Taspen (Persero) Cabang 

Malang telah diresmikan penggunaan gedung kantor pada tanggal 30 Januari 

1993yang berlokasi di jl. Raden Intan Kotak Pos 61, Kelurahan Polowijen, 

Kecamatan blimbing, Kabupaten Malang 65126, dengan luas tanah 2729 m2 dan 

luas bangunan 2000 m2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara  : Jl. Teluk Cendrawasih 

b. Sebelah Selatan : Jl. Raden Intan 

c. Sebelah timur  :  Sawah dan perumahan penduduk 

d. Sebelah Barat  : Sawah dan Polsekta Malang 

Seperti yang kita ketahui bahwa lokasi perusahaan mempunyai peranan yang 

sangat penting terutama bagi kesuksesan atau keberhasilan perusahaan itu sendiri. 



Untuk itu dalam menentukan lokasi kantor ini PT. Taspen (Persero) Cabang 

Malang cenderung untuk memilih lokasi yang dekat dengan pusat tenaga kerja 

dan mudah dijangkau oleh transportasi. Lokasi tersebut sangat strategis, karena 

terletak di tepi jalan raya dan dekat dengan terminal arjosari sehingga mudah 

dijangkau oleh kendaraan umum. PT Taspen (Persero) Cabang Malang ini juga 

melayani empat wilayah yaitu: Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang, 

sehingga peserta dari luar kota bias dengan mudah menentukan lokasinya 

dibandingkan pada waktu lokasi kantornya berada di Jl. Ijen Malang. 

4.1.4  Visi dan Misi PT. Taspen (Persero) 

 Yang menjadi visi PT. Taspen (Persero) adalah menjadikan Taspen 

sebagai pengelola dan Pensiun dan THT berkelas dunia yang bersih, sehat dan 

benar dengan pelayanan tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan 

tepat administrasi. 

 Adapun yang menjadi Misi PT. Taspen (Persero) adalah mewujudkan hari-

hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan dan pension dan THT secara 

professional dan akuntable dengan berlandaskan etika dan intergritas yang tinggi. 

 Disamping Visi dan Misi, PT. Taspen juga memiliki Motto yaitu “Layanan 

dan Kinerja selalu Ditingkatkan” menjiwai denyut nadi setiap karyawan PT. 

Taspen (Persero) dalam melaksanakan kewajiban peserta. 

4.1.5 Pelayanan PT Taspen (Persero) 

1. Program Pelayanan PT. Taspen  (Persero) 

Program-program layanan yang diberikan PT. Taspen (Persero) adalah: 



a. Program Tabungan Hari Tua (THT) 

Program Tabungan Hari Tua diselenggarakan oleh PT. Taspen 

(Persero) sejak tahun 1961 dan merupakan suatu program asuransi 

yang terdiri dari asuransi Dwiguna dan Asuransi kematian. Asuransi 

Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan 

keuangan bagi peserta pada saat peserta mencapai usia pension, atau 

kepada ahli warisnya pada saat peserta meinggal dunia sebelum 

mencapai usia pension. 

Mulai tahun 1975 program tersebut ditambah dengan Asuransi 

Kematian, dimana Asuransi Kematian merupakan Asuransi Jiwa 

seumur hidup bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istri atau suami 

kecuali bagi janda/duda PNS menikah lagi, sedangkan bagi anak PNS 

program ini merupakan program asuransi berjangka yang dibatasi 

dengan usia anak, yaitu belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun 

(bila masih sekolah), belum menikah dan belum berpenghasilan. 

Asuransi kematian ini merupakan bagian tambahan nilai manfaat yang 

diberikan kepada peserta, tanpa tambahan iuran dari peserta. 

Kewajiban Peserta: 

1.) Membayar iuran sebesar 3.25% dari penghasilan sebukan selama 

menjadi pegawai (Kepres No.8 tahun 1977) 

2.) Menyampaikan laporan mengenai data penghasilan, data diri dan 

keluarga serat perubahannya kepada PT. Taspen (Persero) cabang 

Malang 



Manfaat bagi peserta: 

Peserta akan memperoleh manfaat: 

1.) Tabungan Hari Tua, apabila peserta berhenti karena: 

a.) Pension 

b.) Meninggal dunia pada saat masih bekerja aktif 

2.) Nilai tunai, apabila peserta berhenti bekerja bukan karena pension 

atau meninggal dunia (contoh: mengundurkan diri, dikeluarkan 

dengan hormat atau dengan tidak hormat) 

3.) Asuransi Kematian (Askem), apabila terjadi kematian atas diri: 

a.) Peserta 

b.) Isteri/Suami/Anak peserta yang terdapat dan tertunjang 

c.) Penerima pension, Isteri/suami/ anak yang terdaftar dan 

tertunjang pada saat masih aktif (kecuali penerima pension, 

isteri/suami/anak pejabat Negara). 

b. Program Pensiun 

Seperti kita ketahui bahwa pembayaran pension kepada penerima 

pension PNS oleh Pemerintah merupakan pelaksanaan dari UU No. 11 

Tahun 1969 dan UU No.8 Tahun 1974, dimana pension yang diberikan 

sebagai jaminan hari tua dan penghargaan kepada PNS atas jasa-

jasanya selama bertahun-tahun mengabsi kepada Dinas Pemerintahan. 

Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, PNS masih 

aktif bekerja sejak tahun 1975 diwajibkan membayar iuran sebesar 

4.75% dari penghasilan sebulan. 



Pengalihan pembayaran pension sebagai realisasi dari PP  No. 25 

dan 26 tahun 1981, mulai tahun 1987 PT. Taspen menyelenggarakan 

pembayaran pension bulanan yang berasala dari APBN bagi PNS. 

Pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap: 

Tahap pertama  : Tahun 1987 di tiga Propinsi (Bali, NTB, 

NTT) 

Tahap kedua     : Tahun 1988 di wilayah Sumatera 

Tahap ketiga      : Tahun 1989 di wilayah Jawa dan Madura 

Tahap keempat  : Tahun 1990 di wilayah Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, Irian Jaya 

 

2. Pelaku Pelayanan dan pelanggan PT. Taspen (Persero) 

a. Pelaku Pelayanan 

Pelaku layanan yang utama dalam hal ini layanan sebagai salah 

satu fungsi pemeerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi 

Pemerintahan dilaksanakan oleh korps Pegawai Negeri Republik 

Indonesia. Sejalan dengan penyelenggaran adminsitrasi Pemerintahan 

yang memberikan keleluasaan kepada Badan Hukum lain ikut 

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang ekonomi, 

sosial, budaya, maka korps Pegawai atau Karyawan dan badan-badan 

hukum tersebut juga menjadi pelaku dalam tugas layanan umum. 

Dengan demikian pelaku layanan umum bukan hanya pegawai 

negeri tetapi juga pegawai atau karyawan  BUMN atau pemerintah 

daerah, pegawai atau karyawan badan hokum atau pemerintah swasta 



baik yang produknya berupa barang maupun jasa. Mereka semua 

dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengaitkan pada tugas ikutan 

yaitu pelayanan. 

b. Pelanggan PT Taspen (Persero) 

Pelanggan PT Taspen (Persero) adalah peserta Program Tabungan 

Hari Tua dan peserta penerima pension. Peserta tersebut terdiri dari: 

1. Peserta program Tabungan Hari Tua, yang terdiri dari: 

a.) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

1) PNS Pusat (kecuali PNS di lingkungan Departemen 

Pertahanan dan Keamanan) 

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah 

3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada 

Pemerintah Daerah 

4) Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang diperbantukan 

BUMN/BUMD/Swasta/ Yayasan 

5) Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang ditempatkan pada 

KBRI Perwakilan Luar Negeri 

b.) Pejabat Negara 

1.) Presiden dan wakil Presidern 

2.) Ketua, wakil ketua MPR-RI 

3.) Ketuan, wakil ketua dan anggota DPR-RI 

4.) Ketua, wakil ketua dan anggota DPA-RI 

5.) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah 

Agung RI 



6.) Ketua, wakil ketua BPK-RI 

7.) Menteri Negara Republik Indonesia 

8.) Gubernur, dan wakil gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

9.) Bupati/ Walikota dan wakil bupati/wakil walikota Kepala 

Daerah Tingkat II 

10.) Jaksa Agung RI 

11.) Panglima Angkatan Bersenjata RI 

12.) Gubernur Bank Sentral Indonesia 

13.) Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh 

c.) Pegawai BUMN/BUMD 

1.) PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

2.) PT Pos Indonesia (Persero) 

3.) PT Perhurtani (Persero) 

4.) Perum DAMRI 

5.) Perum Pegadaian 

6.) Perum Garam 

7.) Perum Percetakan Negara 

8.) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

9.) PT Pergerakan Indonesia (Persero) 

10.) PT TABA Bukit Asam (Persero) 

11.) PT Industri Soda Indonesia (Persero) 

12.) PT Inhutani I (Persero) 

13.) PT Inhutani II (Persero) 

14.) PT Inhutani III (Persero) 



15.) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 

16.) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

17.) PTPelabuhan Indonesia III (Persero) 

18.) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

19.) PT Taspen (Persero) 

20.) PT Perikanan Samudera Besar Sabang   

2. Peserta penerima pension 

a.) Penerima pension Pegawai negeri Sipil (Pusat dan Daerah) 

b.) Penerima pension Pejabat Negara 

c.) Penerima Pensiun Perintis kemerdekaan (KNIP) 

d.) Penerima Tunjangan Veteran 

e.) Penerima Uang Tunggu pegawai negeri sipil 

f.) Penerima pension Anggota ABRI yang dipensiunkan sebelum 

1 April 1989 

3. Bentuk Pelayanan 

1. Bentuk Pelayanan PT Taspen (Persero) 

a. Pelayanan Langsung 

Pelayanan langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta 

yang datang di Kantor PT Taspen (Persero). 

Keperluan peserta/penerima pensiunan yang datang di kantor Cabang 

PT Taspen (Persero) pada dasarnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 



1.) Kelompok peserta yang hanya memerlukan informasi 

(tidak/belum memerlukan pembayaran) atau mengambil 

formulir. 

2.) Kelompok peserta yang akan melakukan mutasi-mutasi atau 

permohonan kartu. 

3.) Kelompok peserta yang memerlukan informasi dan sekaligus 

pemabayaran. 

Ketiga kelompok tersebut akan berhubungan dengan petugas 

pelayanan, yaitu: 

1.) Costumer Service 2 (CS2) menyambut tamu yang dating hanya 

untuk menanyakan informasi tentang hak dan kewajiban, tata 

cara dna persyaratan pengajuan klaim, meminta formulir taspen 

atau penjualan produk asuransi. Pelayanan oleh CS-2 ini akan 

dilakukakan secara tuntas dan harus dihindari 

melempar/menyerahkan peserta kepada CS-2 yang lain (Ones 

Top Service) 

2.)  Costumer Service 1(CS-1) yangakan melayani peserta yang 

datang untuk mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) 

klaim dan dilayani sesuai nomorunit pelayanan SPP 

3.) Petugas pelayanan Non-SPP akan melayani tamu yang dating 

untuk mengurus Non-SPP seperti Mutasi, permintaan KPT 

(Kartu Peserta Pensiun) dan dilayani sesuai nomor unit 

pelayanan Non-SPP 



Setiap kantor cabang/kantor cabang umum dipersilahkan 

untukmengatur sendiri mekanisme sistem antrian yang disesuaikan dengan 

tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan, dan yang terpenting adalah 

panggilan oleh CS-1 harus berurutan agar peserta tidak dirugikan (tidal 

tertutup kemungkinan akan digunakan alat elektronik panggilan).  

Beberapa hal yang dilakukan petugas pelayanan: 

1) Ramah dan tidak membedakan RAS 

2) Memberikan pelayanan tentang hak dan kewajiban kepada peserta 

yang dating di kantor PT Taspen sesuai dengan kebutuhan 

3) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat 

menurut bidang tugasnya masing-masing 

4) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, 

dan tanggungjawab. 

b. Pelayanan Tidak Langsung 

Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta 

dengan menggunakan sarana surat-menyurat, alat komunikasi dan atau 

melalui lembaga lain. 

 Untuk mengurus hak dan manfaat sehubungan dengan kejadian 

yang dialami setiap peserta/penerima pension pada dasarnya dapat 

langsung mendatangi Kantor Cabang PT Taspen (Persero), namun 

mengingat jumlah Kantor Cabang PT Taspen (Persero) relative terbatas 

maka untuk memberikan kemudahan kepada peserta, dapat dilakukan 

pelayanan tidak langsung yaitu pelayanan melalui pihak ketiga seperti 

Kantor Pos atau bank, terutama untuk peserta yang mengalami kejadian 



dimana secara adminsitratif kejadian tersebut dapat diyakini kebenaranya 

melalui keabsahan dokumen yang diterbitkan oelh pejabat berwenang, 

misalnya kejadian berhenti karena pension atau keluar dengan SK dan 

pejabat ayng berwenang secara jelas dapat diuji kebasahannya. Dengan 

demikian untuk mengurus hak,peserta/penerima pension yang bertempat 

tinggal jauh dari lokasi tidak perlu dating ke Kantor Cabang PT Taspen 

(Persero).  

4.1.6 Wilayah Kerja dan Mitra Kerja 

1. Wilayah Kerja 

Wilayah kerja PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang menjadi 

salah satu daerah Propinsi jawa timur dengan luas daerah  8.713,92 km2 

18,18 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur yang meliputi 4 

Pemerintah Kota dan  4 Daerah Pemerintah Kabupaten, 117 kecamatan 

dan 1449 Desa sebagaimana tampak pada Tabel 4.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1. 

Nama-nama Ibukota Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Kantor 

Cabang PT. Taspen (Persero) Malang 

No Kota/Kabupaten Ibukota 

Luas Wilayah 

(Km2) Kecamatan 

Kelurahan/ 

Desa 

1 Pem. Kota Malang Malang 110,06 5 62 

2 Pem. Kota Pasuruan Pasuruan 35,29 3 3 

3 

Pem. Kota 

Probolinggo Probolinggo 56,7 3 44 

4 Pem. Kota batu Batu 202,8 3 22 

5 Pem. Kab. Malang Malang 2248 33 389 

6 Pem. Kab. Pasuruan Pasuruan 1474 24 368 

7 

Pem. Kab. 

Probolinggo Probolinggo 1696,17 25 334 

8 Pem.Kab. Lumajang Lumajang 1790,9 21 227 

    Jumlah 8713,92 117 1449 

Sumber:  PT Taspen ( 2010) 

2. Mitra Kerja 

Mitra kerja PT. Taspen (Persero) Cabang Malang meliputi: 

a. Jaringan Pelayanan 

Guna mempermudah pelayanan kepada peserta dan penerima 

pension, PT. Taspen (Persero) Cabang Malang telah 

mempunyai jaringan pelayanan melalui kerjasama dengan 

Bank dan Kantor Pos diseluruh wilayah kerja Kantor PT. 

Taspen (Persero) Cabang Malang, sebagaimana tampak pada 

table 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Jaringan Pelayanan 

 

 

 

Sumber: PT Taspen ( 2010) 

 

No Kantor Bayar 

Jumlah Titik 

Layanan 

1 PT. Pos Indonesia   

  1. KPRK Malang 33 

  2. KPRK Lawang 1 

  3. KPRK Pasuruan 19 

  4. KPRK Probolinggo 17 

  5. KPRK Lumajang 13 

  6. SGG Malang 1 

2 Bank Jawa Timur   

  1. Bank Jatim Malang 1 

  2. Bank Jatim Pasuruan 1 

  

3. Bank Jatim 

Probolinggo 1 

  4. Bank Jatim Kraksaan 1 

  5. Bank Jatim Lumajang 1 

  6. Bank Jatim Batu 1 

3 
Bank Rakyat 

Indonesia   

  1. BRI Malang Kawi 26 

  2. BRI Marthadinata 24 

  3. BRI Pasuruan 19 

  4. BRI Probolinggo 17 

  5. BRI Lumajang 23 

4 Bank BTPN   

  1. BTPN Malang 8 

  2. BTPN Pasuruan 2 

  3. BTPN Probolinggo 2 

  4. BTPN Lumajang 1 

5 Bank Lainnya   

  1. BTN Malang  1 

  JUMLAH 213 



b. Tertib Administrasi 

Dalam upaya meningkatkan pelayan kepada peserta dan tertib 

administrasi dalam hal pembayaran pension, PT. Taspen 

(Persero) Cabang Malang telah bekerja sama dengan: 

 Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Surabaya II dalam 

hal penelitian dan Verifikasi pertanggungjawaban 

pembayaran pensiunan Bualang maupun Non dapem. 

 Masing-masing Pemerintah Daerah, dalam hal pendataan 

PNS Daerah dan Penagihan Premi, khususnya koordinasi 

dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian keuangan 

Daerah. 

 Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 

dalam rangka pendataan peserta bbaik aktif maupun pension. 

 Tiga kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam 

hal pendataan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Rekonsiliasi 

Penyetoran premi dari Pemerintah Daerah (Pemerintah 

Kota/Kabupaten) yaitu: 

1) KPKN Malang dengan wilayah kerja 5 pemerintah Kota/ 

Kabupaten: 

a.) Pemerintah Kota Malang 

b.) Pemerintah Kabupaten Malang 

c.) Pemerintah Kota Batu 

d.) Pemerintah Kota Pasuruan 

e.) Pemerintah Kabupaten Pasuruan 



2) KPKN Bondowoso dengan wilayah kerja 2 pemerintah 

Kota/ Kabupaten: 

a.) Pemerintah Kota Probolinggo 

b.) Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

3) KPKN Jember dengan wilayah kerja  

a.) Pemerintah Kabupaten Lumajang 

 

4.2 Gambaran Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) berdasarkan surat Keputusan 

Direksi PT Taspen (Persero) Nomor: SK-46/DIR/2008 tanggal 13 Oktober 2008 

merupakan bentuk struktur organisasi yang mengakomodir struktur lini dan staf 

(Fungsional). 

Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Malang terdiri dari: 

Kepala Cabang, Kepala bidang, Kepala Seksi dan Staf KaCab. Struktur organisasi 

merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan kerja antara bagian yang 

satu dengan yang lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang dan 

tanggungjawab. Struktur organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Malang dibentuk 

resmi yaitu sistem organisasi lini staf, dimana wewenang dan tanggung jawab 

mengalir dari atas ke bawah sehingga bawahan hanya mempunyai seorang 

pimpinan saja. 

 

 



Gambar Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Malang dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Cabang Malang 
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Sumber: PT. Taspen (2010) 

 

 

 



4.2.1 Job Description 

Adapun Job Description  masing-masing bagian pada PT Taspen (Persero) 

Cabang Malang adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Cabang 

a. Bertindak dan untuk atas nama Direksi dalam melaksanakan 

operasional kantor Cabang dan mengikat dengan pihak lain atas 

persetujuan direksi. 

b. Menjabarkan kebijakan perusahaan dan pengarahan, pembinaan dan 

peningkatan mutu pada jajaran Kantor Cabang. 

c. Melaksanakan sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta dengan 

melaksanakan Tinjauan Manajemen, Audit Mutu Internal, Tindakan 

Koreksi dan Pencegahan, Komtrol Dokumen dan Data, Teknik 

Statistik, Pengendalian Catatan Mutu, serta merangkap sebagai 

Manajer Representatif. 

2. Staf Kepala Cabang 

a. Membuat kodifikasi peraturan/ ketentuan yang menyangkut bidang 

pelayanan 

b. Menghimpun laporan kegiatan kantor cabang 

c. Membuat laporan kinerja kantor cabang 

d. Membuat notulen rapat pejabat/ rapat koordinasi dengan mitra kerja 

e. Membantu kepala cabang dalam menyiapkan bahan presentasi. 

f. Mengumpulkan dan mengevaluasi hasil survey kepuasan pelanggan 

3. Fungsional Pengendalian 



a. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan pengendalian mutu 

terhadap operasional Kantor Cabang secara teratur atas pelaksanaan 

semua kebijakan, serta melakukan penilaian dan evaluasi atas sistem 

pengendalian mutu, merangkap sebagai Ketua Audit mutu Internal 

(AMI). 

b. Melakukan penelitian dan pengujian kewajaran dan analisis atas 

penyimpangan kegiatan operasional. 

c. Menyampaikan saran perbaikan kepada Kantor Cabang dengan 

tembusan kepada Direksi. 

4. Kepala Bidang Pelayanan 

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan, pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data dan 

penyajian data peserta. 

b. Menyetujui keabsahan pembayaran manfaat klim da besarnya taguhan 

premi kepada peserta. 

c. Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggujawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

d. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

e. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unti kerjanya. 

5. Kepala Seksi Penetapan klim 

a. Mengesahkan kebenaran pengajuan klim dan menetapkan besarnya 

manfaat klim Program Taspen. 



b. Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

c. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

d. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

6. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran 

a. Bertanggungjawab atas pengadmisnistrasian, kelancaran dan 

keakuratan data peserta. 

b. Menetapkan besarnya taguhan premi dan mengendalikan data peserta 

Taspen 

c. Melakukan kegiatan pemasaran produk Taspen dan kegiatan 

pertanggungan dari calon peserta Taspen 

d. Bertanggungjawab atas terselenggaranya pada unit kerjanya 

e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

7. Kepala Bidang Keuangan 

a. Membantu kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi 

keuangan dan arus keluar masuk kas 

b. Mempersiapkan penyediaan dan pembayaran pengajuan klim dan 

biaya lainnya 

c. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan dan kegiatan akuntansi 

kantor cabang 



d. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

e. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan 

f. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya 

8. Kepala Seksi Kas 

a. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cash 

flow) untuk pembayaran klim dan penerimaan premi peserta. 

b. Menyimpan uang dan surat berharga 

c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta 

d. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan 

e. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya  

9. Kepala Seksi Administrasi Keuangan 

a. Melaksanakan kualifikasi rekanan mampu 

b. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya dan penyelesaian 

kewajiban pajak 

c. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta 

d. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan 



e. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

10. Kepala Bidang Personalia 

a. Mengelola kegiatan personalia di Kantor Cabang 

b. Mengelola kegiatan kehumasan, kesekretariatan dan kersipan di 

Kantor Cabang 

c. Menyelenggarakan administrasi daftar gaji dan kompensasi lainnya 

serta penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

d. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan adminstrasi Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di wilayahnya. 

11. Kepala Seksi Personalia 

a. Menyelenggarakan administrasi personalia, fasilitas karyawan, 

menyusun daftar gaji dan kompensasi lainnya 

b. Menyimpan dan memelihara keakuratan serta kerahasiaan data/dosir 

karyawan 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental, 

olahraga dan kegiatan non kedinasan. 

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

12. Kepala Seksi Umum 

a. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kehumasan, kearsipan, 

pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas asset perusahaan termasuk 

pengamanan perusahaan. 



b. Mengendalikan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, distribusi, 

peralatan kantor dan komputer di kantor cabang, serta 

bertanggungjawab terhadap pegawai dibawahnya. 

c. Pemegang Log Book keluhan pelanggan terhadap sistem dan prosedur. 

4.3 Gambaran Operasional Siklus Penggajian 

4.3.1 Prosedur Penggajian 

Sistem penggajian yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Cabang Malang 

dilakukan secara terkomputerisasi. Berikut ini adalah hasil pengamatan dan 

wawancara penulis mengenai prosedur penggajian yang dilaksanakan oleh 

perusahaan: 

a. Karyawan melakukan absensi dengan menempelkan sidik jari ke tempat 

yang sudah di tentukan tiap datang dan selesai kerja 

b. Setiap tanggal 20 tiap bulannya seksi personalia melakukan upload file 

kehadiran karyawan dari handsky (heardreader Manager Preference 

System) untuk melakukan proses gaji  

c. Sebelum melakukan upload file kehadiran karyawan, seksi personalia 

melakukan verifikasi absensi. 

d. Seksi personalia melakukan proses gaji dengan menggunakan SAP (Sistem 

Application and Product) 

e. Proses gaji dengan menggunakan SAP, terdiri dari: 

 Mengecek data karyawan berupa kenaikan golongan, perubahan 

status karyawan, penambahan/ pengurangan karyawan yang 

berdasarkan atas SK Direktur 



 Melakukan proses perekaman potongan gaji, berdasarkan pada 

absensi karyawan (keterlambatan karyawan dan ketidakhadiran 

karyawan). Ketidakhadiran karyawan karena sakit harus disertai 

dengan surat keterangan dokter sedangkan ketidakhadiran 

karyawan karena tugas harus disertai dengan surat tugas. 

 Melakukan proses perekaman tunjangan lembur. Apabila ada unit 

kerja yang melakukan kerja lembur maka seksi personalia 

melakukan perekeman tunjangan lembur berdasarkan absensi dan 

surat perintah lembur (SPL)  

f. Proses gaji dengan menggunakan SAP menghasilkan: 

1. LPT  (Rangkap 2) 

2. Slip gaji (Rangkap 3) 

g. LPT rangkap 2 dan slip gaji rangkap 3 di arsip oleh seksi personalia  

h. Seksi adm.keuangan menerima LPT rangkap 1 (asli) dan slip gaji rangkap 

1 (asli) dan 2 dari seksi personalia, kemudian melakukan pengecekan dan 

membuat voucher 

i. Seksi kas menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran gaji. Gaji dan 

slip gaji dimasukan ke amplop gaji dan diserahkan ke masing-masing 

karyawan. 

j. Karyawan menerima gaji dan slip gaji yang sudah dimasukan ke dalam 

amplop gaji, lalu menandatangani slip gaji sebagai bukti penerimaan gaji 

 

 

 



Gambar 4.2 Prosedur Penggajian 
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 Sumber: PT.Taspen (2010) 

ket:  SG (Slip Gaji)   SAP (Sistem Application Product) 

LPT (Lembar Pengantar Transaksi) 



4.3.2 Proses Gaji dalam SAP 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses gaji adalah: 

1. Basic Pay. 

Pengolahan Master Data pendukung payroll adalah antara lain adalah 

Data yang memuat Golongan Tingkat Gaji Karyawan yaitu : Basic Pay 

(Infotype 8). 

Komponen Basic Pay / Basic Salary antara lain : 

 Gaji Dasar 

 Tunjangan Kemahalan Umum 

 Tunjangan Perusahaan 

 Dll. 

 Sumber: PT.Taspen (2010) 

PA30 Enter 



 

Sumber: PT.Taspen (2010) 

2. Proses merekam potongan gaji 

Langkah SAP: HRPMADMHR MASTER 

DATAMAINTAIN (PA30) 

Potongan gaji terdiri atas: 

 Potongan Sifatnya Rutin Infotype 14 

 Potongan Pinjaman Bank (loans karyawan )  Infotype 45 

Sumber: PT.Taspen (2010) 

Ketik Infotype : 8 

lalu Enter Lalu klik 

Create 

Isi NIK 

Ketik PA30 

ENTER 



Sumber: PT. Taspen (2010) 

3. Proses perekaman tunjangan lembur 

Tunjangan lembur pembayarannya melalui Gaji bulan ke depan.  

Langkah SAP  : HR   TM  ADM  TIME DATA  PA 61  

Sumber: PT.Taspen (2010) 
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Sumber: PT.Taspen (2010) 

 

4. Perubahan kenaikan golongan/ SKG dan Lainnya 

Sumber: PT. Taspen (2010) 
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Sumber: PT.Taspen (2010) 
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Sumber: PT.Taspen (2010) 
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4.3.3 Fungsi atau Bagian Terkait 

Fungsi atau bagian yang terkait dengan siklus penggajian pada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Malang adalah: 

1. Bagian Personalia 

Bagian personalia bertugas untuk memproses laporan kehadiran karyawan 

yang ada dalam sistem handsky (heardreader Manager Preference 

System), melakukan proses gaji dengan SAP. 

2. Bagian keuangan 

Bagian keuangan terdiri atas 2 yaitu: 

a. Seksi administrasi keuangan, bertugas mengecek dokumen-dokumen 

yang terkait dengan penggajian karyawan dan melakukan pengarsipan 

dokumen. 

b. Seksi Kas, bertugas sebagai kasir untuk melakukan pembayaran gaji 

kepada karyawan. 

4.3.4 Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam siklus penggajian karyawan pada PT. 

Taspen (Persero) Cabang Malang adalah: 

1. Absensi 

Dari absensi ini, perusahaan dapat mengetahui jam waktu kehadiran 

karyawan Taspen. Absensi ini digunakan untuk dasar perhitungan gaji. 

2. Surat Perintah Lembur 

Merupakan surat yang dibuat guna melaksankan kerja lembur. 

3. Amplop gaji 

 



4.3.5 Kebijakan Manajemen  

Kebijakan Manajemen Perusahaan Mengenai Siklus Penggajian Tertuang 

dalam SK-17/DIR/ 2010 tentang penghasilan karyawan. SK tersebut meliputi: 

1. Karyawan Perusahaan terdiri atas : 

a. Karyawan Percobaan 

Karyawan percobaan merupakan karyawan yang baru masuk menjadi 

karyawan PT. Taspen setelah tahap seleksi calon pegawai. Masa 

percobaan kerja adalah 1 tahun. Sistem pemberian gaji 80% dibayar di 

akhir kerja  

b. Karyawan Tetap 

Karyawan tetap adalah karyawan yang telah melewati masa 1 tahun 

percobaan dan sistem pembayaran gajinya dibayar 100% . 

2. Golongan pegawai ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, 

pengalaman atau masa kerja dan atau jabatan/ pekerjaan pegawai yang 

bersangkutan 

3. Macam Golongan mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah 

sebagai berikut: Golongan I, II, III, IV, V, VI, VII,VII, IX, X, XI, XII. 

Golongan I-VI merupakan Pelaksana dan golongan VII-XII merupakan 

pejabat struktural dan fungsional. 

4. Gaji Pegawai terdiri atas komponen sebagai berikut: 

a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan Perusahaan 

c. Tunjangan Kemalangan umum 

d. Tunjangan Transportasi 



5. Penetapan Gaji Pokok didasarkan atas pendidikan formal yang 

disyaratkan dan pengalaman/ masa kerja yang diakui perusahaan yang 

tercermin dalam penetapan golongan dan skala gaji pokok. 

6. Besarnya gaji pokok berdasarkan golongan dan ditetapkan dengan surat 

keputusan direksi. 

7. Imbalan lembur diberikan kepada karyawan yang bekerja diluar hari/jam 

kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Perhitungan lembur: 

a. Lembur hari kerja biasa (maksimal lembur 3 jam) 

Upah lembur untuk 1 jam pertama = 1,5 x upah lembur/jam 

Upah lembur untuk jam berikutnya = 2 x upah lembur/jam 

b. Lembur hari libur (maksimal lembur 6 jam) 

Untuk 1 jam pertama = 2 x upah lembur/jam 

Untuk jam berikutnya = 3 x upah lembur/jam 

8. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Lembur adalah 

pimpinan tertinggi unit kerja 

9. Besarnya imbalan lembur didasarkan atas kelebihan jam kerja di atas jam 

kerja normal yang ditetapkan perusahaan. 

10. Jam kerja karyawan PT. Taspen (Persero) Cabang Malang: 

a. Senin - Jumat : 07.45 - 16.30 

b. Istirahat : 12.00 – 13.00 

11. Karyawan yang terlambat atau tidak masuk kerja akan diberikan sanksi 

berupa potongan absen, dikarenakan hal-hal yang berhubungan dengan 

kehadiran karyawan yang bersangkutan, antara lain: 



 Karyawan yang tidak masuk kerja, karyawan ini akan 

dipotong sebagian gaji berdasarkan tarif per hari tunjangan 

perusahaan dan transportasi (4% x tunjangan perusahaan + 

tunjangan transportasi). 

 Karyawan yang terlambat masuk atau pulang sebelum 

waktunya akan dipotong sebagian gajinya berdasarkan tariff 

per hari tunjangan perusahaan. Waktu keterlambatan dihitung 

dalam kurun waktu 1 bulan kerja dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Keterlambatan 1 jam = 1% x tunjangan perusahaan 

Keterlambatan 2 jam = 2% x tunjangan perusahaan 

 

4.3.6 Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi merupakan sebuah kebijakan yang digunakan 

perusahaan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku atau yang 

sesuai dengan pedoman yaitu PSAK. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. 

Taspen (Persero) Cabang Malang, diperoleh informasi mengenai kebijakan 

akuntansi perusahaan, adapun beberapa kebijakan akuntansi yang dibentuk oleh 

perusahaan adalah: 

1. Pencatatan untuk beban gaji dilakukan secara accrual basis  

2. Pencatatan untuk beban gaji yaitu: 

a. Pencatatan untuk pembayaran gaji 

Beban gaji    xxx  

Utang Gaji     xxx 



b. Pada saat pembayaran gaji 

Utang Gaji    xxx 

 Kas       xxx 

c. Pencatatan untuk pembayaran lembur 

  Beban Lembur    xxx 

   Utang gaji-Lembur     xxx 

d. Pada saat Pembayaran 

  Utang gaji-Lembur    xxx 

Kas      xxx 

Kebijakan perpajakan untuk PPh 21 (Pajak penghasilan untuk Perorangan) 

yang digunakan atau yang dilaksanakan oleh perusahan yaitu: 

1. Tiap bulan perusahaan memotong gaji karyawan, pomotongan untuk PPh 21 

ini dilakukan secara proposional sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku umum. Sehingga perusahaan akan memberikan karyawan gaji bersih. 

2. Tiap bulannya perusahaan yang akan mengumpulkan PPh 21 dan akan 

dibayarkan kepada kantor pajak. 

3. Pencatatan penjurnalan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :  

a.  Pada Saat Pembayaran 

Utang pajak PPh 21   xxx 

   Kas      xxx    

 

 

 

 



4.3.7 Informasi yang Dihasilkan 

1. Laporan kehadiran karyawan 

Laporan kehadiran karyawan merupakan laporan yang dibuat tiap periode 

(bulan) yang memberikan rincian mengenai kehadiran karyawan. 

2. Slip gaji 

Slip gaji adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran gaji 

3. Lembar Pengantar Transaksi (LPT) 

Lembar Pengantar Transaksi merupakan rincian yang terdiri atas gaji 

dasar, iuran-iuran, utang yang akan diserahkan ke bagian keuangan. 

 

4.4 Analisis masalah dan Pemecahan masalah 

4.4.1 Analisis Masalah 

1. Lingkungan Pengendalian  

Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian Intern atas 

penggajian karyawan 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Pada PT.Taspen ditetapkan peraturan yang tertulis antara lain 

mengenai jam masuk kerja, jam pulang kerja dan hukuman disiplin 

yang berkaitan dengan ketidakhadiran seorang karyawan. Peraturan 

tersebut harus dijalankan oleh setiap karyawan dalam praktik kerja 

sehingga dapat menjadi etika dan perilaku karyawan. Dengan 

demikian integritas dan nilai etika dapat dijadikan dasar 

pengendalian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam 



mengurangi dan mencegah tindakan penyelewengan yang dilakukan 

oleh karyawan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Karyawan yang berada di PT.Taspen berkompetensi akan tugas 

yang ada dalam bagian-bagiannya, ditunjang dengan latar 

belakangpengalaman yang memadai. 

c. Falsafah manajemen dan gaya operasi 

Pada PT.Taspen sangat ditekankan pengelolaan gaji dengan benar, 

tepat waktu, aman dann akurat sehingga dapat mendukung 

pengendalian internal penggajian. Perusahaan juga selalu 

menekankan karyawannya untuk menaati kebijakan dan prosedur 

penggajian yang berlaku di PT.Taspen. Namun disini terdapat 

permasalahan yaitu terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan 

prosedur penggajian dengan yang ada dalam prosedur penggajian. 

Ketidaksesuaian tersebut yaitu PT. Taspen melakukan kegiatan 

kerja lembur yang merupakan bagian dari siklus penggajian, tetapi 

dalam prosedur yang dimiliki tidak tertulis adanya kegiatan kerja 

lembur. Untuk itu  perlu ditambahkan prosedur lembur dalam siklus 

penggajian karena prosedur lembur merupakan bagian dari siklus 

penggajian.  

d. Struktur organisasi 

PT. Taspen mempunyai struktur organisasi yang mencerminkan 

garis wewenang dan tanggungjawab yang ada dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Struktur organisasi PT.Taspen terdiri dari kepala 



cabang yang dibantu oleh beberapa kepala bidang, dan memiliki job 

description yang telah menggambarkan pelimpahan wewenang 

yang jelas dan tegas sehinggga dapat mempermudah dalam proses 

pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan.  

e. Dewan direksi dan komite audit 

Fungsional pengendalian (ketua umum audit mutu internal) Pada 

PT.Taspen berfungsi untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas 

sistem pengendalian mutu secara langsung. Kegiatan yang 

dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.  

f. Pembagian wewenang dan tanggungjawab 

Pada PT.Taspen, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang 

berkaitan dengan prosedur penggajian ditekankan pada bagian 

personalia dan bagian keuangan. Bagian personalia dalam hal ini 

seksi personalia memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk 

melengkapi seluruh data tentang penggajian karyawan dan 

melakukan proses gaji dengan SAP (Sistem Application and 

Product), sedangkan bagian keuangan dalam hal ini seksi 

administrasi keuangan mempunyai wewenang dan tanggungjawab 

untuk melakukan pengecekan dokumen penggajian karyawan dan 

melakukan pengarsipan. Seksi kas bertanggungjawab sebagai kasir 

untuk melakukan pembayaran gaji karyawan. Pembagian wewenang 

dan tanggungjawab pada PT.Taspen telah berjalan dengan baik 

sehingga dapat mempermudah dalam proses operasi perusahaan. 

  



g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia pada PT.Taspen telah 

berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan 

khusus sehubungan dengan proses penerimaan karyawan, 

penempatan karyawan, pelatihan, promosi, maupun tindakan 

perbaikan dalam perusahaan. Karyawan PT.Taspen telah melewati 

masa percobaan kerja selama 3 bulan sebelum menjadi karyawan 

tetap. 

2. Penaksiran Risiko 

Analisis terhadap penaksiran risiko terkait dengan sistem 

pengendalian intern atas siklus penggajian 

a. Pengendalian akses ini sangat penting, khususnya untuk perusahaan 

yang telah menjalankan proses bisnis yang berbasis komputer seperti 

PT. Taspen Malang. Hal ini dikarenakan agar kerahasiaan informasi 

yang dimiliki perusahaan tetap terjaga dan agar suatu informasi tidak 

digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

Pengendalian yang dilakukan PT. Taspen (Persero) Malang untuk 

mengurangi risiko dalam sistem penggajian terkomputerisasi sudah 

baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan telah diterapkan pengamanan 

sistem berupa penggunaan password ketika pengguna ingin masuk 

ke dalam sistem komputer.  

b. PT. Taspen telah melakukan back up data yang langsung terkoneksi 

dengan kantor pusat. Sehingga apabila kemungkinan terburuk terjadi 

pada PT. Taspen (Persero) Cabang Malang, misalnya terjadi 



kebakaran yang menghancurkan seluruh gedung PT. Taspen Malang, 

maka tindakan pemulihan dapat dilakukan dengan cara meminta 

data-data yang telah di back up tersebut kepada kantor pusat PT. 

Taspen. 

c. Untuk pengamanan komputer terhadap virus, PT. Taspen Malang 

menggunakan Antivirus Office Scan yang setiap harinya update 

secara online. 

3. Aktivitas pengendalian 

Analisis terhadap aktivitas Pengendalian terkait sistem 

Pengendalian intern atas Siklus Penggajian Karyawan 

Dalam aktivitas pengendalian khususnya penggajian karyawan 

perusahaan menggunakan sistem komputerisasi sehingga diperlukan 

suatu pengendalian intern data komputerisasi yang terdiri atas: 

1) Pengendalian umum 

Pengendalian umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh 

sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data 

dapat dilakukan dengan lancar sesuai yang direncanakan. 

Pengendalian  umum terdiri atas: 

a. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi 

Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi sangat penting 

dalam lingkungan pengolahan data terkomputerisasi karena 

sistem terpusat dari pemrosesan yang dilakukannya. PT.Taspen 

(Persero) Cabang Malang belum melakukan pemisahan dalam 

fungsi sistem informasi, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya 



bagian sistem informasi yang bertugas merencanakan, 

mengontrol dan memelihara sistem komputer. Maka penulis 

mengusulkan untuk menambahkan bagian sistem informasi pada 

struktur organisasi 

b. Pengendalian penyimpanan data 

Bagian personalia  PT. Taspen (Persero) Cabang Malang telah 

melakukan penyimpanan data berupa hardcopy dengan cara 

meletakkan semua data di dalam ruangan khusus yang di 

dalamya terdapat lemari besi untuk menyimpan semua dokumen-

dokumen dengan kunci yang dipegang oleh karyawan personalia 

dan hanya karyawan bagian personalia yang boleh masuk ke 

ruangan tersebut. Sedangkan untuk data softcopy disimpan dalam 

magnetic tape berkapasitas besar, data yang mempunyai 

kapasitas kecil disimpan di dalam compact disc dan diletakkan di 

ruangan khusus bersama dengan data-data yang lain. 

c. Pengendalian akses 

PT.Taspen telah menerapkan penggunaan password yang hanya 

diberikan kepada karyawan yang bertugas menjalankan sistem 

aplikasi dan password tersebut harus dirahasiakan dari siapapun. 

Untuk dapat menggunakan aplikasi maka harus memasukkan log 

name dan password, bila kedua masukan telah benar maka akan 

langsung masuk ke aplikasi yang diinginkan.  

 

 



2.) Pengendalian aplikasi 

Pengendalian aplikasi merupakan salah satu komponen penting yang 

mendukung pengendalian sistem yang terkomputerisasi. 

Pengendalian aplikasi terdiri atas: 

a. Program validasi input 

Program validasi input adalah sebuah program yang mengecek 

validitas dan akurasi data input segera setelah data dimasukkan 

ke dalam sistem. Langkah-langkah yang dilakukan PT. Taspen 

Malang untuk menerapkan validasi input antara lain : 

 Memeriksa kewajaran absensi 

 Dalam proses penggajian aplikasi akan menolak input 

data yang tidak valid, serta akan menghasilkan report 

atas ketidaksesuaian data hasil proses dengan data hasil 

input. 

b. Pengendalian pengolahan data 

Pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan file ini 

dirancang untuk menjamin akurasi dan kelengkapan 

pemrosesan data. PT.Taspen (Persero) Malang setiap tanggal 

15 melakukan pengecekan terhadap kondisi karyawan misalnya 

mutasi, pensiun dan kenaikan jabatan sehingga tidak akan 

terjadi kesalahan dalam proses penggajian yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 tiap bulan. 

 

 



c.  Pengendalian Output  

Pengendalian output dilakukan dengan membentuk pengawas 

data. Pengendalian output yang dilakukan PT.Taspen adalah 

membentuk fungsi pengawas data dalam hal ini seksi 

personalia bertugas memeriksa ulang seluruh output untuk 

menjamin kelayakan dan ketepatan format output, dan harus 

membandingkan jumlah data output dan input. Seksi personalia 

juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan output hanya 

kepada departemen yang bersangkutan.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Analisis terhadap dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang 

terkait dengan pengendalian intern 

a. Dokumen- dokumen yang digunakan dalam siklus penggajian PT. 

Taspen (Persero) Cabang Malang berupa Absensi, Surat Perintah 

Lembur (SPL) dan Amplop Gaji. Sedangkan informasi yang 

dihasilkan dari siklus penggajian adalah Laporan Kehadiran 

Karyawan, Slip Gaji dan LPT (Lembar Pengantar Transaksi). 

b. Dokumen yang digunakan dalam siklus penggajian sudah baik. 

Semua dokumen dan laporan yang dihasilkan dibuat sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Dokumen dan laporan yang dicetak 

merupakan salinannya yang berisi informasi-informasi yang bersifat 

umum, sedangkan untuk rinciannya disimpan dalam bentuk softcopy, 

hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran informasi.  

 



5. Pemantauan 

Analisis terhadap pemantauan pada PT.Taspen (Persero) Cabang 

Malang  

Kegiatan seksi personalia dipantau oleh bagian personalia karena yang 

melakukan proses gaji mulai dari memasukan data dan mengolah data 

dilakukan oleh seksi personalia. Dilakukan pengawasan oleh kepala 

personalia agar tidak terjadi penyimpangan laporan atas aktivitas 

pengelolaan data gaji. 

 

4.4.2 Pemecahan Masalah 

Setelah melakukan analisis terhadap prosedur penggajian, penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1.  pelaksanaan prosedur penggajian pada PT. Taspen (Persero) Cabang 

Malang dapat dikatakan baik, namun perlu ditambahkan prosedur lembur 

dalam siklus penggajian karena prosedur lembur merupakan bagian dari 

siklus penggajian tapi kegiatan kerja lembur ini tidak tertulis dalam 

prosedur penggajian yang dimiliki perusahaan. Dalam pelaksanaan kerja 

lembur yang dijalankan oleh PT. Taspen (Persero) Malang dapat 

dikatakan baik karena dalam pelaksanaan kerja lembur wajib disertai 

dengan Surat Perintah Lembur yang disetujui dan diketahui oleh 

pimpinan tertinggi unit kerja yang melakukan kerja lembur. Berikut 

adalah hasil wawancara penulis mengenai mekanisme pelaksanaan kerja 

lembur : 



a. Atasan/ pimpinan tertinggi unit kerja membuat surat perintah  

lembur (SPL) 2 rangkap untuk karyawan yang ada di unit kerja. 

b. Seksi personalia menerima SPL rangkap 1 dari unit kerja yang 

melakukan kerja lembur 

c. SPL rangkap 2 diserahkan ke satuan pengaman (Satpam) untuk 

mengetahui karyawan yang melakukan kerja lembur di kantor. 

Berikut adalah usulan diagram alir (flowchart) yang dibuat penulis untuk 

menggambarkan prosedur di atas : 

 

Gambar 4.3 
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Ket:  SPL (Surat Perintah Lembur) 

 SAP (Sistem Application Product) 



2. Pembagian tugas dalam fungsi sistem informasi pada PT.Taspen Malang 

belum memberikan pengendalian yang layak untuk pelaksanaan sistem 

komputerisasi, karena tidak ada bagian yang yang bertugas 

merencanakan, mengontrol dan memelihara sistem komputer. Apabila 

terjadi masalah atau kerusakan yang berhubungan dengan sistem 

informasi maka pihak perusahaan menggunakan teknisi luar untuk 

melakukan perbaikan, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses 

operasional dan pengendalian intern perusahaan menjadi kurang efektif. 

Penulis mengusulkan untuk menambahkan satu bagian dalam struktur 

organisasi yang khusus menangani sistem informasi.berikut adalah usulan 

struktur organisasi yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 4.4 

Struktur Organisasi (usulan) 
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Dengan adanya usulan penambahan bagian pada struktur organisasi, maka 

berikut ini akan dijelaskan uraian mengenai tugas dan tanggungjawab dari 

kepala bidang sistem informasi yaitu: 

a. Melakukan perencanaan dan mengontrol sistem informasi yang 

ada pada kantor cabang 

b. Memelihara database, file dan program agar data yang diproses 

dan disajikan bersifat valid 

c. Bertanggungjawab memelihara fasilitas komputer yang telah 

disediakan oleh perusahaan dengan baik dan benar. 

d. Bertanggungjawab memeriksa dan memperbaiki kerusakan yang 

terjadi pada sistem komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah diungkapkan pada bab IV maka, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan prosedur penggajian 

telah berjalan dengan baik, namun penerapan unsur-unsur pengendalian internal 

pada PT. Taspen tidak efektif khususnya yang berkaitan dengan lingkungan 

pengendalian dan aktivitas pengendalian. 

5.2 Saran  

1. PT. Taspen perlu menambahkan prosedur lembur dalam sistem dan 

prosedur yang dimilikinya. Dengan adanya prosedur lembur ini 

diharapkan dapat dijadikan suatu alat untuk melaksanakan proses 

pengendalian dan menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan lembur. 

2. PT.Taspen perlu menambahkan bagian sistem informasi dalam struktur 

organisasi agar pengendalian intern penggajianyang terkomputerisasi 

dapat berjalan dengan efektif  

5.3 Keterbatasan 

Usulan mengenai struktur organisasi dan  sistem dan prosedur yang dibuat 

oleh penulis masih bersifat  rancangan. Sehingga perlu ditindaklanjuti lebih 

mendalam sebelum sistem dan prosedur diimplementasikan dalam PT.Taspen 

Cabang Malang. 
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