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Sistem informasi  akuntansi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pihak 
manajemen  karena  berhubungan dengan data  keuangan  perusahaan yang  memiliki 
pengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sistem Informasi akuntansi 
berbasis komputer yang berkualitas disertai dengan pengawasan terhadap pengolahan 
data  terkomputerisasi  akan  mampu  meningkatkan  pengendalian  intern  perusahaan 
dengan  optimal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  sistem 
informasi  akuntansi  berbasis  komputer  sebagai  upaya  meningkatkan  pengendalian 
internal pada PT. Telkom Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jadi, penelitian ini lebih bersifat 
penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, mengevaluasinya serta memberikan 
alternatif  solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengevaluasi  bagaimana  penerapan  sistem  penggajian  PT.  Telkom  Malang 
melakukan  analisa  terhadap  prosedur  penggajian,  pemrosesan  data,  proses 
pembayaran hingga informasi yang dihasilkan.

 
Kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  penerapan 

sistem informasi akuntansi berbasis komputer di PT. Telkom Malang sudah terlaksana 
dengan baik. Secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memadai. Hal 
ini dapat dilihat pada pelaksanaan sistem dan prosedur yang berjalan sesuai dengan 
aturan dan teori yang ada. Walaupun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang 
perlu diperbaiki, untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang lebih baik lagi. 
Beberapa kelemahan yang ditemukan terdapat  pada pengawasan absensi karyawan 
yang menggunakan  password.

Kata Kunci : Sistem Informasi  Akuntansi,  Siklus  Penggajian,  Sistem 
Pengendalian Internal



The Evaluation of Internal Control System in the Payroll Cycle Based On 
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Abstract

Accounting Information System (AIS) is an important  thing for management 
because it has relationship with company’s financial data that has significant effect in 
reaching  company’s  objectives.  A  good  quality  of  Computer  Based  Accounting 
Information  System  with  control  to  computerized  data  management  will  be  able 
improve company’s internal control optimally. The aim of this research is knowing 
the implementation of Computer Based Accounting Information System as effort to 
improve the internal control at PT. Telkom Malang.

This  is  a  descriptive  kind  of  research.  So,  this  research  will  explain  the 
existing situation and condition,  evaluate it  and give an alternative as solution for 
problem that  exist.  The goal of this  research is  to  evaluate  the implementation of 
accounting information system for payment cycle and design the structure, analyse the 
payment procedure, data processing, payment process, and produced information. 

The  conclusion  of  this  research  is  the  implementation  of  Computer  Based 
Accounting  Information  System  at  PT.  Telkom  Malang  has  been  doing  well. 
Generally, it has been done well and fairly. It can be seen from the implementation of 
system and procedures according to the rules and theories.  Even though, there are 
several  weakness  that  need  to  be  fixed.  To  create  better  internal  control,  several 
weakness found in monitoring of employees absency that use password.

Key Words : Accounting Information Sytem, Payment Cycle, Internal 
Control System
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  memberikan 

konstribusi  yang  positif  terhadap  perubahan  paradigma  kegiatan  masyarakat  dan 

pelayanan publik. Perkembangan teknologi telah membawa aspek kemudahan dalam 

melakukan  berbagai  aktivitas  untuk  menghasilkan  sebuah  informasi.  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  stratejik,  yaitu  informasi  yang dapat  mendukung dalam pengambilan 

keputusan secara logis dan mengarahkan pada suatu tindakan yang diinginkan. Upaya 

untuk  mendapatkan  dan  menghasilkan  informasi  yang  memadai  dan  akurat 

terintegrasi dalam kerangka sistem yang disebut sistem informasi (SI).

Sistem  informasi  akuntansi  perlu  dipelajari  dan  ditelaah  lebih  lanjut  karena 

mempunyai beberapa alasan yang diungkapkan oleh Krismiaji (2002 ; 7) antara lain :

1. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian fundamental dalam pendidikan 

akuntansi.

2. Keterampilan (skill) dalam bidang sistem informasi akuntansi penting dalam 

mendukung keberhasilan karir.

3. Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  komponen  kunci  dalam  proses 

pembuatan keputusan.

4. Sistem informasi akuntansi mampu memenuhi kebutuhan informasi.



5. Revolusi  teknologi  informasi  akan  merembes  ke  segala  aspek  kehidupan 

termasuk sistem informasi akuntansi sebuah organisasi.

Penggunaan sistem informasi akuntansi secara efektif dapat memberikan keuntungan 

kompetitif  (competitive  adventage)  bagi  organisasi.  Selain  itu,  peranan  sistem 

informasi  memungkinkan  organisasi  untuk  mengubah  bentuk  organisasinya, 

mengubah cara organisasi  dalam beroperasi  dan mampu mengubah cara organisasi 

dalam  bersaing,  apapun  jenisnya,  baik  yang  bersifat  profit  maupun  non-profit  

oriented. Sebuah sistem informasi juga dapat memberikan informasi yang tepat waktu 

dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem informasi mempunyai banyak peran dalam organisasi. 

Prosedur penggajian pada sebuah perusahaan merupakan salah satu komponen 

sistem informasi yang penting untuk menunjang aktivitas perusahaan. Prosedur gaji 

dan upah adalah proses pengadaan juga,  yaitu  proses pengadaan jasa tenaga kerja 

yang  diberikan  karyawan  kepada  perusahaan  (Widjajanto,  2002;383).  Manajemen 

personalia  adalah  bagian  yang  bertanggungjawab  atas  operasional  gaji  karyawan, 

sehingga  sistem  informasi  akuntansi  menjadi  salah  satu  hal  utama  untuk 

menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  manajemen  personalia  harus 

melaksanakan prosedur penggajian secara tepat,  agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan.

Lingkungan  bisnis  saat  ini  mengalami  perubahan  yang  sangat  cepat  dan 

berkelanjutan. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk bertindak lebih cepat guna 

merespon  perubahan  tersebut  agar  perusahaan  tetap  dapat  bertahan  hidup  dan 

memiliki  daya  saing  yang  tinggi.  Untuk  memenuhi  aktivitas  tersebut,  manajemen 

perusahaan harus melaksanakan pengendalian-pengendalian internal  untuk menjaga 

kelangsungan  usaha  perusahaan.  Pengendalian  adalah  sebuah  proses  yang 



mempengaruhi  atau  mengarahkan  aktivitas  sebuah  objek,  organisasi,  atau  sistem. 

Salah  satu  tujuan  sistem  informasi  akuntansi  adalah  membantu  manajemen 

perusahaan untuk mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Perusahaan akan berjalan 

dengan efektif dan efisien apabila manajemennya telah berhasil melaksanakan sistem 

pengendalian  intern  yang  baik  dan  benar.  Hal  tersebut  didukung  oleh  Simamora 

(2000;17)  yang  berpendapat  bahwa  sistem  pengendalian  intern  adalah  langkah-

langkah  yang  diambil  perusahaan  guna  memastikan  keandalan  data  akuntansinya, 

melindungi  aset-asetnya  dari  pencurian  dan  penyalahgunaan,  meyakinkan  bahwa 

karyawan  mengikuti  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  perusahaan  dan 

mengevaluasi  kinerja  para  karyawan,  departemen,  divisi  dan  perusahaan  secara 

keseluruhan. 

Untuk mencapai pengendalian yang memadai atas sistem informasi akuntansi, 

maka  manajemen  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  bisnisnya  menggunakan 

sistem  manual  sebaiknya  mulai  beralih  ke  sistem  yang  terkomputerisasi.  Hal  ini 

timbul karena adanya globalisasi yang menyebabkan perkembangan teknologi yang 

sangat  pesat.  Sehingga  fasilitas  komputer  menjadi  faktor  yang  penting  untuk 

menjalankan  aktivitas  bisnis.  Pengertian  mengenai  komputer  ini  diperlukan  agar 

sistem akuntansi yang disusun tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. 

PT. Telekomunikasi   Indonesia Tbk. yang selanjutnya  disebut  Telkom atau 

Perseroan, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan 

jaringan  telekomunikasi  secara  lengkap  yang  terbesar  di  Indonesia.  Telkom  juga 

menyediakan  jasa  telepon  tetap  kabel,  jasa  telepon  tetap  nirkabel,  jasa  telepon 

bergerak, data & internet serta jasa multimedia lainnya, dan network & interkoneksi, 

baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. 



Dengan  adanya  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  ingin  mengetahui 

seberapa jauh keterlibatan sistem informasi akuntansi untuk pengendalian informasi 

dalam prosedur penggajian pada suatu perusahaan. Penulis mencoba meneliti masalah 

tersebut dan menuliskannya dengan judul : 

EVALUASI  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  DALAM  SISTEM 

AKUNTANSI  PENGGAJIAN  BERBASIS  KOMPUTER  (Studi  Kasus  Pada 

PT.TELKOM Malang)

1.2 Rumusan Masalah

Penulis  mencoba  mengkaji  sistem informasi  akuntansi  yang  telah  digunakan 

perusahan, serta mengkaji beberapa alternatif sistem informasi akuntansi yang lebih 

baik dengan mempertimbangkan hasil atau manfaat yang akan diperoleh. 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal siklus penggajian pada PT. Telkom 

Malang?

2. Bagaimana sistem pelaporan siklus penggajian yang berbasis komputer pada 

PT. Telkom Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal siklus penggajian 

pada PT. Telkom Malang.

2. Untuk  mengetahui  penerapan  sistem  pelaporan  siklus  penggajian  yang 

berbasis komputer pada PT. Telkom Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. Telkom Malang 

dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur penggajian.



b. Sebagai  bahan  perbandingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan 

serta mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi dan 

dapat dipakai sebagai informasi serta saran yang diperlukan.

2. Bagi penulis

a. Dapat mengembangkan dan menerapkan teori yang sudah diperoleh di 

perkuliahan.

b. Dapat  memperluas  wawasan  penulis  mengenai  sistem  informasi 

akuntansi yang baik sebagai dasar untuk penelitian berikutnya.

c. Dapat  menambah  pengalaman  penulis  mengenai  sistem  informasi 

akuntansi.

3. Bagi pihak lain

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran  bagi  pemelitian  berikutnya  terutama  yang  terkait  dengan 

masalah penelitian sistem informasi akuntansi.

b. Dapat  menambah  wawasan pihak  lain  yang  ingin  mengetahui  lebih 

lanjut  sistem  informasi  akuntansi  siklus  penjualan  pada  perusahaan 

jasa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  penulisan  skripsi  ini, 

penulis  akan  memberitahukan  gambaran  keseluruhan  secara  singkat  mengenai 

sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar pemilihan 

judul,  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan 

sistematika pembahasan. 



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini  membahas  teori-teori  secara  umum  yang  berhubungan  dengan 

masalah  yang  ada  dan  judul  skripsi  yang  meliputi  pengertian  sistem 

informasi  akuntansi,  pengertian siklus penggajian yang berbasis komputer 

dan  sistem pengendalian  intern  yang  nantinya  akan dijadikan  pemecahan 

masalah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus, fokus penelitian, situs penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil pengumpulan, penyajian, dan analisis data, 

mengenai  masalah  yang  di  alami  perusahaan.  Serta  usulan  perubahan 

sistem informasi yang sesuai dengan tinjauan pustaka. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Bab ini memuat 

tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada BAB IV dan disertai saran-

saran yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi perusahaan. 



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi, maka perlu 

mengetahui lebih dahulu apa arti sistem. Sistem merupakan kerangka kerja terpadu 

yang  mempunyai  satu sasaran atau lebih.  Sistem mengkoordinasikan  sumber  daya 

yang  diperlukan  perusahaan  untuk  masukan  menjadi  keluaran.  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. 

Sedangkan  menurut  Mulyadi  (2001:3)  sistem  adalah  organisasi  fomulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna  memudahkan  pengelolaan 

perusahaan.  Gambar  di  bawah  ini  merupakan  proses  pengolahan  data  yaitu  data 

mentah  diolah  melalui  sebuah  proses  yang  berkelanjutan  sehingga  menghasilkan 

informasi.

Gambar 2.1
Proses Pengolahan Data

Input  merupakan  penggerak  atau  pemberi  tenaga  dimana  sistem  itu 

dioperasikan.  Output  adalah  hasil  operasi  yang  berarti  tujuan,  sasaran  atau  target 

pengorganisasian  suatu  sistem.  Sedangkan proses  adalah  aktivitas  yang  mengubah 

Input 
(Data) Proses Output 

(Informasi)



input menjadi output.  Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kerangka 

kerja  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. Informasi merupakan hal terpenting untuk siapa saja, baik 

individu, kelompok, maupun perusahaan. Informasi akan diperoleh, dihasilkan, dan 

disajikan  kepada  berbagai  pengguna,  baik  pihak  internal  maupun  eksternal 

perusahaan.  Menurut  Wilkinson  (2000:3)  informasi  yang  dihasilkan  merupakan 

produk dari sistem informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah agar lebih 

bernilai bagi pengguna informasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Krismiaji 

(2002:15) berpendapat bahwa informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah 

memiliki kegunaan dan manfaat. 

Arus  informasi  beredar  setiap  harinya  dan  menciptakan  berbagai  bentuk 

peristiwa di dunia. Arus informasi dari berbagai belahan dunia, membuat dunia seolah 

tanpa  batas  (Setiawan,  2005).  Informasi  merupakan  pilar  sebuah  organisasi  untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Proses pengambilan keputusan yang tepat juga 

didukung  oleh  sebuah  informasi  yang  berasal  dari  data-data  yang  telah  tersedia. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah sebuah data yang penting 

untuk  diolah  menjadi  informasi  yang  bermanfaat  sebagai  dasar  pengambilan 

keputusan. 

Dengan  adanya  definisi  sistem  dan  informasi  sebelumnya,  maka  akan 

menimbulkan  pengertian  dari  sebuah  sistem  informasi.  Krismiaji  (2002:16) 

berpendapat  bahwa  sistem  informasi  adalah  cara-cara  yang  diorganisasi  untuk 

mengumpulkan,  memasukkan,  mengolah  dan menyimpan  data,  dan cara-cara yang 

diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi 



sedemikian  rupa  sehingga  sebuah  organisasi  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah 

ditetapkan. Romney (2003;2) menyatakan bahwa a information system is a set of two 

or more interrelated components that interact to achieve a goal. The component of  

information  system  is  people,  procedures,  data,  software,  information  technology  

infrastructure. 

Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  sistem  informasi 

adalah suatu integritas elemen yang terdiri  atas manusia,  data, serta prosedur yang 

berinteraksi  sehingga  data  tersebut  dapat  diolah  untuk  menghasilkan  laporan 

informasi yang berguna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya sistem 

informasi maka pengguna akan lebih mudah untuk menentukan keputusan dari suatu 

kejadian dengan tepat dan cermat. 

2.1.2 Kualitas Informasi

Informasi harus mempunyai kualitas yang baik agar dapat diolah oleh sebuah 

sistem.  Tujuannya  yaitu  supaya  informasi  tersebut  bisa  digunakan oleh  organisasi 

sebagai  pengambilan  keputusan  yang  tepat.  Oetomo (2002;36)  menyatakan  bahwa 

faktor penentu kualitas informasi adalah

1. Akurat  dan  teruji  kebenarannya  :  sebuah informasi  harus  akurat  dan  teruji 

kebenarannya.  Informasi tersebut harus benar-benar bebas dari kesalahan dan 

juga tidak menyesatkan pengguna informasi. Kesalahan dapat berupa 

gangguan yang tiba-tiba muncul dan kesalahan dalam perhitungan yang dapat 

merusak dan merubah isi informasi.

2. Informasi yang sempurna : informasi yang disajikan secara lengkap tanpa ada 

penambahan, pengurangan, dan pengubahan.

3. Tepat  waktu  :  informasi  harus  disajikan  tepat  pada  waktunya.  Sebuah 

informasi akan hilang manfaatnya apabila terjadi keterlambatan penyampaian. 



Hal tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan kemungkinan 

akan menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan yang keliru.

4. Relevansi : informasi akan relevan apabila dapat diterima oleh semua pihak 

yang  berkaitan  dengan  informasi  tersebut.  Nilai  manfaat  informasi  akan 

muncul  apabila  informasi  tersebut  disampaiakan  pada  pihak  yang 

membutuhkan.  Informasi  menjadi  tidak  berguna  apabila  disampaikan  pada 

pihak yang salah.

5. Murah dan mudah : biaya unttuk mendapatkan informasi akan berpengaruh 

pada pihak yang ingin mendapatkan informasi yang berkualitas. Biaya yang 

dikeluarkan  harus  sebanding  dengan  isi  informasi  yang  disampaikan,  jika 

terlalu mahal dan sulit dalam memperolehnya maka orang akan mencari cara 

lain untuk memperolehnya.

Sedangkan menurut Hall (2001 ; 17) kualitas informasi harus mencakup hal-hal di 

bawah ini, antara lain :

1. Reliable (dapat  dipercaya)  :  informasi  haruslah  bebas  dari  kesalahan  dan 

haruslah  akurat  dalam mempresentasikan  suatu  kejadian  atau  kegiatan  dari 

suatu organisasi.

2. Relevan (cocok dan sesuai) : Informasi yang relevan harus memberikan arti 

kepada pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi ketidakpastian dan 

bis meningkatkan nilai dari suatu keputusan.

3. Timely (tepat waktu) : informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan dan 

bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan

4. Complete (lengkap) : informasi yang disajikan termasuk di dalamnya semua 

data-data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang diharapkan 

pembuat keputusan.



5. Understandable (dapat  dimengerti)  :  informasi  yang  disajikan  hendaknya 

dalam bentuk yang mudah dimngerti oleh si pembuat keputusan.

Jadi kualitas informasi sangat penting bagi pengguna dan harus memperhatikan 

aspek-aspek informasi itu sendiri antara lain dapat dipercaya, tepat waktu, mencakup 

keseluruhan informasi yang ada, dapat menambah nilai bagi para pembuat keputusan, 

serta  informasi  tersebut  bisa  diperoleh  dengan  cara  yang  mudah  dan  murah.  Hal 

tersebut  berlaku  karena  semakin  tinggi  kualitas  informasi  maka  semakin  baik 

keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan. 

2.1.3 Konsep Sistem Informasi

SIA merupakan subsistem dari sistem informasi  manajemen.  Suatu subsistem 

yang menghasilkan informasi keuangan baik untuk kepentingan manajerial maupun 

eksternal berbasis data akuntansi biasanya disebut sistem informasi.  Menurut West 

Churcman  yang  diterjemahkan  oleh  Krismiaji  (2002  ;  1)  sebuah  sistem  dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 

serangkaian tujuan. Sehingga sistem mempunyai tiga karakteristik yaitu

1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan.

2. Proses,  yaitu  kegiatan  untuk  mengkoordinasikan  komponen  yang  terlibat 

dalam sebuah sistem.

3. Tujuan,  yaitu  sasaran  akhir  yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan  koordinasi 

komponen tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas 3 komponen yaitu akuntansi, informasi 

dan  sistem  yang  saling  terintegrasi.  Wilkinson  (2000;7)  menyatakan  accounting  

information system is a unified structure within an entity, such as a business firm, that  

employs physical resources and other components to transform economic data into  

accounting  information,  with  the  purpose  of  satisfying  the  information  needs  of  



variety of users. Sedangkan menurut Hariningsih (2006;11) konsep sistem informasi 

didasari oleh beberapa komponen yaitu

1. Hardware yang terdiri dari komputer, peripheral, dan jaringan.

2. Software  yang  merupakan  kumpulan  dari  perintah  atau  fungsi  yang  ditulis 

dengan  aturan  tertentu  untuk  memerintahkan  komputer  melakukan  tugas 

tertentu.

3. Manusia  yang  terlibat  dalam  komponen  pelaku  sistem  informasi  seperti 

operator, pemimpin sistem operator, dan pimpinan sistem informasi.

4. Data  yang  merupakan  komponen  dasar  dari  informasi  yang  akan  diproses 

lebih lanjut untuk manghasilkan informasi. 

Dari  pengertian-pengertian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa konsep  sistem 

informasi  timbul  apabila  sebuah  data  yang  diproses  oleh  manusia  menggunakan 

komputer  akan menghasilkan  informasi  yang  berguna bagi  pihak  internal  maupun 

eksternal. 

   2.1.4 Komponen Sistem Informasi

Krismiaji (2002 ; 16) mempunyai delapan komponen atas sebuah komponen 

sistem informasi yaitu antara lain

1. Tujuan

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang 

memberikan arah bagi ssitem tersebut secara keseluruhan.

2. Input

Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem.

3. Output



Output  adalah  informasi  yang  dihasilkan  dari  sebuah  sistem.  Output  dari 

sebuah  sistem  yang  dimasukkan  kembali  ke  dalam  sistem  sebagai  input 

disebut umpan balik.

4. Penyimpan data

Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa yang akan dating. Data yang 

disimpan ini harus diperbaharui untuk menjaga keterkinian data.

5. Pemroses

Data  hars  diproses  untuk  menghasilkan  informasi  dengan  menggunakan 

komponen pemroses.

6. Instruksi dan prosedur

Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi 

tanpa  instruksi  dan  prosedur  rinci.  Perangkat  lunak komputer  dibuat  untuk 

menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data.

7. Pemakai

Orang  yang  berinterkasi  dengan  sistem  dan  menggunakan  informasi  yang 

dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai.

8. Pengamanan dan pengawasan

Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas 

dari kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah.

Berbeda  dengan  Romney  et  al  (1997  ;  10),  untuk  menghasilkan  informasi  bagi 

kebutuhan  para  pengambil  keputusan,  sistem  akuntansi  mempunyai  komponen 

kegiatan :

- Mengumpulkan  transaksi  dan  data  lain  dan  memasukkan  dalam sistem 

informasi akuntansi

- Memproses data



- Menyimpan data untuk kebutuhan di masa datang

-  Menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan dengan menyediakan laporan 

atau  pengguna  dapat  mengambil  data  yang  disimpan  dalam  sistem 

informasi akuntansi.

- Mengendalikan  keseluruhan  pemrosesan  sehingga  informasi  yang 

dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipercaya.

Ria  Setiawan  (2004)  menyimpulkan  bahwa sistem informasi memiliki  sebelas 

komponen yaitu : 

1. Komponen  sasaran  dan  tujuan,  merefleksikan  kekuatan  pendorong sistem dan 

alasan keberadaan suatu sistem.

2. Komponen input (data).

3. Komponen output, informasi untuk pengambilan keputusan.

4. Penyimpanan data.

5. Pemroses.

6. Instruksi dan prosedur, memproses data menjadi informasi.

7. Batas sistem.

8. Kendala sistem, yaitu keterbatasan internal dan eksternal.

9. Komponen  pengaman  yang  berguna  dan  menjamin  informasi  yang  dihasilkan 

akurat.

10. Komponen interface informasi,  berfungsi  sebagai  penghubung  antar  pemakai, 

antara mesin dengan pemakai, antar subsistem dalam sistem informasi.

11. Subsistem, merupakan bagian sistem informasi.

Dari  macam-macam komponen sistem informasi  di  atas,  dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi  mempunyai  komponen-komponen  yang  terdiri  atas  input, 

proses dan output yang ditunjang dengan pengamanan dan pengawasan data agar data 



tersebut  dapat  bermanfaat  bagi  pengguna.  Selain  itu,  komponen  sistem  informasi 

tersebut  juga  berfungsi  untuk  proses  pengendalian  operasional  perusahaan  agar 

informasi yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipercaya. 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Chusing (1982;17) :

Sistem  informasi  akuntansi  didefinisikan  sebagai  kumpulan  manusia  dan 

sumber-sumber  modal  di  dalam  suatu  organisasi  yang  bertanggungjawab  

untuk penyiapan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari  

pengumpulan  dan  pengolahan  data  transaksi.  Informasi  ini  selanjutnya  

disediakan untuk dipakai oleh semua tingkat manajemen dalam perencanaan 

dan pengendalian aktivitas organisasi. 

Sedangkan menurut Robert G Murdick et all (1978;14) yang diterjemahkan oleh 

Jogiyanto HM (1998;17) sistem informasi akuntansi adalah berupa kumpulan 

kegiatan-kegiatan  dari  organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan 

informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi-transaksi data dan 

tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan 

perencanaan  sekarang  dan  operasi  masa  depan  serta  pelaporan  eksternal  kepada 

pemegang  saham,  pemerintah  dan  pihak-pihak  luar  lainnya.  Widjajanto  (2001;4) 

berpendapat  bahwa  sistem  informasi  akuntansi  adalah  susunan  berbagai  formulir 

catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi , 

tenaga pelaksananya,  dan laporan  yang terkoordinasikan  secara erat  yang didesain 

untuk  mentransformasikan  data  keuangan  menjadi  informasi  yang  dibutuhkan 

manajemen.



Sistem Informasi Akuntansi menurut Krismiadji (2002;4) yaitu sebuah sistem 

yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk  merencanakan,  mengendalikan,  dan  mengoperasikan  bisnis.  Wahyono 

(2004;13) berpendapat sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang 

mengumpulkan,  mengklasifikasikan,  mengolah,  menganalisis  dan 

mengkomunikasikan  informasi  financial  dan  pengambilan  keputusan  yang  relevan 

kepada  pihak  di  luar  dan  di  dalam perusahaan.  Sedangkan  menurut  Bodnar  et  al 

(2004;1)  Accounting Information System (AIS) is a collection of resources, such as  

people and equipment, design to transform financial and other data into information.  

Gelinas, Sutton & Hunton (2005) menjabarkan dan memberikan pemahaman bahwa 

SIA  adalah  bagian  dari  sistem  informasi  yang  berfungsi  untuk  mengumpulkan, 

mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan 

aspek keuangan atas suatu event bisnis perusahaan. SIA memiliki  elemen-elemen 

yang berpengaruh dalam penyusunan SIA pada suatu entitas,  sebagaimana tampak 

dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Elemen Sistem Informasi Akuntansi
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Jadi  sistem  informasi  akuntansi  sendiri  sangat  berkaitan  dengan  kumpulan 

manusia  dan  kegiatan  berupa  perencanaan,  pengolahan  dan  pelaporan  informasi 

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

yang  berkepentingan.  Formulir  catatan,  teknologi,  dan  manusia  merupakan  faktor 

penting penunjang sistem informasi akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat berguna bagi pihak manajemen perusahaan.

2.2.2 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 sturktur informasinya.

3. Untuk  memperbaiki  pengawasan  dan  pengendalian  intern  yaitu  untuk 

menyediakan  catatan  lengkap  mengenai  pertanggungjawaban  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. Meyampaikan  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. Meyempurnakan  pengendalian  melalui  organisasi,  prosedur-prosedur  dan 

cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan organisasi.

4. Mengurangi biaya administratif sehingga menjadi lebih rendah daripada nilai 

manfaatnya. 



Dari beberapa tujuan sistem informasi akuntansi yang telah dijabarkan di atas, 

maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  SIA  mempunyai  peranan  penting  yaitu 

menyediakan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan baik pihak internal 

maupun pihak eksternal 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 efisien dan efektif.

2.3 Sistem Informasi Berbasis Komputer

2.3.1 Komponen Komputer

Laudon and Laudon (2005;266) berpendapat bahwa komponen komputer terdiri atas :

1. Mainframe komputer : komputer terbesar dengan kemampuan pegolahan yang 

sangat  cepat  dan  memiliki  kapasitas  memori  besar.  Komputer  jenis  ini 

digunakan  untuk  bisnis  skala  besar,  aplikasi  ilmiah  atau  militer  yang 

memerlukan  bantuan  komputer  untuk  menangani  sejumlah  besar  data  atau 

proses yang rumit.

2. Komputer  midrange : komputer berukuran sedang yang mampu mendukung 

komputasi pada organisasi kecil atau untuk mengelola jaringan dari komputer 

lain. Komputer menengah bisa berupa minikomputer.

3. Personal  komputer  :  komputer  desktop/kecil  yang mudah dibawa,  dipindah 

atau ditempatkan.  Laptop PC yang bentuknya  lebih  kecil  sering digunakan 

sebagai  komputer  yang  dapat  dengan  mudah  dibawa  kemana-mana.  PC 

digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

4. Workstation  :  komputer  kecil  yang memiliki  kemampuan pengolahan grafis 

dan matematika yang besar dan sanggup menjalankan beberapa tugas rumit 

secara bersamaan. Slain itu, ia bisa menjalankan tugas-tugas kompleks lebih 



banyak daripada PC dalam waktu yang sama.  Workstation  digunakan untuk 

pekerjaan  saintifik,  perekayasaan  ,  dan  perancangan  yang  memerlukan 

kemampuan grafis dan komputasi besar.

5. Super komputer : komputer yang sangat berdaya guna yang digunakan untuk 

mengerjakan  tugas-tugas  yang  memerlukan  kalkulasi  cepat  dan  kompleks 

dengan ribuan factor variable. Super komputer menggunakan prosessor paralel 

yang biasanya dipakai dalam pekerjaan yang berhubungan dengan militer dan 

prakiraan cuaca yang menggunakan 

model-model  matematika  kompleks.  Saat  ini,  prosessor  paralel  mulai 

digunakan dalam bisnis untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut Sugiarto dkk (1994;3) komponen komputer terdiri atas

1. Perangkat  keras  yaitu  perangkat  yang  berwujud fisik  dan  kasat  mata  yang 

meiputi CPU (Central Processing Unit), peralatan input, peralatan output dan 

kombinasi input/ouput.

2. Perangkat  lunak  yang  dikelompokkan  menjadi  program  komputer  dan 

dokumentasi.  Program  komputer  digunakan  untuk  memerintah  komputer 

melaksanakan  langkah-langkah  yang  tertlis  di  program,  sedangkan 

dokumentasi  digunakan  untuk  memberikan  catatan-catatan  untuk  program 

agar mudah dipahami.

2.3.2 Keunggulan Komputer

Komputerisasi  yang  diterapkan pada  suatu  perusahaan akan berakibat  pada 

banyak aspek yang terpengaruh. Selain mempengaruhi pemrosesan dan penyimpanan 

data,  komputerisasi  juga  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap  cara 

pengorganisasian perusahaan, pengambilan keputusan manajerial. Dan sistem ini terus 

meninggalkan sistem pemrosesan data secara manual. 



Menurut  Bodnar  and  Hopwood  (2000  ;  4),  Sistem  Informasi  berbasis 

komputer  merupakan  sekelompok  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang 

dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Pengolahan data 

sistem informasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan dengan 

bantuan  komputer  (Wilkinson,  2000).  Sekarang  perusahaan  menggunakan  sistem 

informasi  yang berorientasi  pada manusia  (manual)  banyak  yang mulai  beralih  ke 

sistem  informasi  yang  didasarkan  komputer.  Hal  ini  disebabkan  penggunaan 

komputer dalam sistem informasi akan menghasilkan suatu informasi yang cepat dan 

tepat  waktu  jika  dibandingkan  dengan  sistem  informasi  manual.  Penggunaan 

komputer mempunyai beberapa keunggulan, antara lain : 

1. Komputer mampu melakukan perhitungan dengan sangat cepat dan akurat. 

2. Kecepatan dan keakuratan memungkinkan pemrosesan setiap transaksi dengan 

biaya tambahan yang sangat kecil. 

3. Merupakan  pemroses  yang  lebih  dapat  diandalkan  daripada  manusia. 

Pemrosesan  dilakukan  secara  otomatis  mematuhi  program secara  tepat  dan 

konsisten. 

4. Komputer tidak pernah merasa lelah dan emosional. 

5. Komputer menyimpan data lebih banyak daripada manusia. 

6. Komputer  dapat  lebih  efisien  operasinya  daripada  manusia  dan  mampu 

menyajikan laporan keuangan secara lebih tepat waktu. 

Menurut  Widjajanto  (2001;59)  komputer  mempunyai  beberapa  karakteristik 

yang diunggulkan yaitu

1. Digerakkan dengan daya elektronik 

2. Mampu melaksanakan operasi hitung-menghitung

3. Mampu melakukan operasi pembandingan



4. Memiliki internal storage dan mampu mengeluarkan data

5. Dapat melakukan eksekusi sesuai dengan stored program

Wahyono  (2004;30)  menyatakan  beberapa  keunggulan  komputer  dalam  proses 

pengembangan sistem informasi yaitu

1. Proses pengolahan yang cepat

2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi

3. Efisiensi sumber daya manusia. 

Keunggulan  komputer  di  atas  memberikan  kesimpulan  bahwa  komputer 

merupakan alat yang sangat penting dalam pemrosesan data. Hal tersebut dikarenakan 

komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan lunak yang saling berintegrasi 

untuk  mengolah  data.  Selain  itu,  komputer  mampu  memberikan  keakuratan  dan 

proses  pengolahan  data  yang  cepat,  sehingga  dapat  membantu  pengguna  dalam 

menyajikan laporan keuangan yang tepat.

2.3.3 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer

Tugas  pengolahan  data  perusahaan  dilaksanakan  oleh  sistem  informasi 

akuntansi yang mengumpulkan data kegiatan perusahaan lalu memprosesnya menjadi 

informasi  yang  berguna bagi  pihak  internal  maupun  eksternal  perusahaan,  kecuali 

pesaing.  Sutabri  (2004;15)  menggambarkan  hubungan  pemrosesan  transaksi  dan 

pemrosesan informasi sebagai berikut



Gambar 2.3
Hubungan Pemrosesan Transaksi dan Informasi

Menurut  Jusup  (2001;441)  sistem  informasi  berbasis  komputer  mempunyai  daur 

pemrosesan secara otomatis di bandingkan sistem informasi yang manual. 

Tabel 2.1
Perbandingan Sistem Informasi Manual dengan 

Sistem Informasi Komputerisasi
Sistem Informasi Manual Sistem Informasi Komputerisasi

1. Diawali dengan saldo-saldo rekening buku 
besar pada awal periode

1. Sama

2. Menganalisis dan menjurnal transaksi pada 
saat transaksi terjadi.

2. Menganalisa transaksi dan 
memasukkannya ke dalam komputer yang 
secara otomatis akan membuat jurnalnya. 
Jurnal tersebut dapat dicetak setiap saat 
diperlukan.

3. Membukukan ayat jurnal ke rekening buku 
besar

3. Komputer secara otomatis membukukan 
ayat jurnal ke buku besar

4. Menghitung saldo rekening sebelum 
disesuaikan untuk setiap rekening.

4. Komputer secara otomatis menghitung 
saldo rekening

5. Memasukkan neraca saldo ke dalam neraca 
lajur dan menyelesaikan neraca lajur

5. Komputer secara otomatis menyusun 
neraca saldo. Memasukkan ayat jurnal 
penyesuaian ke dalam komputer dan tidak 
memerlukan neraca lajur.

6. Menggunakan neraca lajur sebagai 
pedoman untuk menyusun laporan keuangan, 
mejurnal dan membukukan penyesuaian serta 
menjurnal dan membukukan penutupan buku

6. Komputer secara otomatis akan menyusun 
laporan keuangan dan membukukan ayat 
jurnal penyesuaian dan jurnal penutup

7.   Menyusun neraca saldo setelah penutupan 
buku

7. Komputer secara otomatis menyusun neraca 
saldo setelah penutupan buku
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karyawan 
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Data non 
transaksi

Data 
transaksi
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Penggunaan komputer,  terutama pada proses  dari  pengubahan input  berupa 

data  menjadi  informasi,  menurut  Wilkinson  (2000)  penekanan  utama  dalam 

penggunaan komputer adalah pada proses konversi data, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.4
Pemrosesan Data Terkomputerisasi

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berbasis komputer 

mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kemampuan komputer untuk memproses secara otomatis 

setiap data yang dimasukkan dan akhirnya memberikan informasi yang berguna bagi 

pihak internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, pemrosesan data sistem informasi 

berbasis komputer bersifat efisien dan efektif sehingga mempunyai  kelebihan yaitu 

tingkat relevansi dan ketepatan waktunya akan menghasilkan informasi yang akurat.

2.4 Sistem Pengendalian Intern

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Simamora (2000 ; 17) berpendapat bahwa 

Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  langkah-langkah  yang  diambil  

perusahaan guna memastikan keandalan data akuntansinya, melindungi aset-

asetnya  dari  pencurian  dan  penyalahgunaan,  meyakinkan  bahwa karywan  

mengikuti  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  perusahaan  dan 
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mengevaluasi  kinerja  para  karyawan,  departemen,  divisi  dan  perusahaan 

secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut Mulyadi  (2001 ;163) SPI dipengaruhi oleh struktur orgnisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sistem  Pengendalian  Internal  merupakan  pengukuran  dan  pengawasan  kegiatan 

perusahaan sehari-hari.  Menurut Kinney JR (2000;10) sistem pengendalian internal 

adalah

Internal control has been defined as a process, effected by an entity’s board of  

directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable  

assurance regarding the achievement of objective in the following categories :

1. Effectiveness and efficiency of operations

2. Reliability of financial reporting

3. Compliance with applicable laws and regulations

Sutabri (2004;31) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu 

usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 

merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 

telah  ditetapkan,  dan  mengukur  penyimpangan-penyimpangan  serta  mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber  daya  perusahaan 

dipergunakan  dengan  cara  paling  efektif  dan  efisien  dalam  pencapaian  tujuan 

perusahaan. Menurut Romney (2003;195) internal control is the plan of organization 

and the methods a business uses to safeguard assets, provide accurate and reliable  

information, promote and improve operational efficiency, and encourage adherence 

to  prescribe  managerial  policies. Proses  pengawasan  di  dalam  sistem  informasi 

akuntansi juga berhubungan erat dengan fungsi manajerial lainnya seperti di bawah 

ini



Gambar 2.5
Diagram Pengawasan

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern merupakan suatu kegiatan yang diambil perusahaan untuk merencanakan dan 

mengawasi  aset-asetnya  serta  mengambil  tindakan  evaluasi  terhadap  sumber  daya 

perusahaan yang  melakukan penyimpangan.  Selain itu,  sistem pengendalian  intern 

juga dibentuk agar tujuan perusahaan bisa tercapai  dengan baik serta menciptakan 

efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Krismiadji (2002;305) ialah untuk 

memberikan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa

1. Semua transaksi telah diotorisasi secara tepat

2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid

3. Semua transaksi yang valid dan diotorisasi telah dicatat 

4. Semua transaksi telah dicatat secara akurat

5. Semua aktiva dilindungi dari kehilangan atau pencurian

6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jusup (2001 ;249) menyatakan tujuan SPI adalah

1. Memperoleh keandalan atau reliabilitas dari laporan keuangan

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

berlaku

3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi operasi
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Mulyadi (2001 ; 163) berpendapat bahwa ada beberapa tujuan SPI yang antara 

lain :

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data

3. Menciptakan efisiensi

4. Menciptakan ketaatan terhadap kebijakan manajemen

Sedangkan tujuan struktur pengendalian internal menurut Widjajanto  dalam Sistem 

Informasi Akuntansi (2001 ; 18) adalah

11. Melindungi aset perusahaan. 

22. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akunting. 

33. Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan. 

44. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

0 Dari tujuan-tujuan sistem pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan  SPI  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  resiko-resiko  yang  dapat 

mengganggu operasional perusahaan.  

1 2.4.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney Steinbart(2003;232) unsur-unsur SPI antara lain

1. Lingkungan pengendalian :  merupakan dampak kumulatif  atas faktor-faktor 

untuk membangun,  mendukung dan meningkatkan efektifitas  kebijakan dan 

prosedur  tertentu.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  komitmen  terhadap 

kompetensi,  struktur  organisasi,  serta  kebijakan  sumber  daya  manusia  dan 

prosedur.



2. Penaksiran  resiko  :  merupakan  proses  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan 

mengelola resiko yang mempenagruhi tujuan perusahaan.

3. Aktivitas pengendalian : merupakan kebijakan dan prosedur  yang dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan 

baik.

4. Informasi dan komunikasi : mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang 

terdiri  dari  metode  dan  catatan  yang  diciptakan  untuk  mengidentifikasi, 

merangkai,  menganalisis,  mengelompokkan,  mencatat  dan  melaporkan 

transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang 

terkait.

5. Monitoring :  merupakan proses yang berkelanjutan untuk menaksir  kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil  tindakan 

koreksi yang diperlukan.

Hall (2001;155) berpendapat SPI mempunyai beberapa unsur yaitu

1. Lingkungan  pengendalian  :  menetapkan  suasana  organisasi  dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para manajemen dan pegawainya.

2. Penilaian  resiko  :  dilakukan  untuk  mengidentifikasi,  menganalisa,  dan 

mengatur resiko-resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan

3. Informasi  dan  komunikasi  :  kualitas  informasi  mempengaruhi  kemampuan 

manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan

4. Pengawasan  :  proses  dimana  kualitas  desain  pengendalian  intern  dan 

operasinya dapat dinilai

5. Kegiatan  pengendalian  :  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk 

memastikan  bahwa  tindakan  yang  diambil  telah  benar  untuk  menghadapi 

resiko organiasi yang diidentifikasi.



Dari  beberapa  unsur  pengendalian  intern  di  atas,  memberikan  kesimpulan 

bahwa  lingkungan  pengendalian,  sistem  akuntansi  yang  digunakan  dan  prosedur 

pengendalian  merupakan  kegiatan  untuk  mengawasi  aktivitas-aktivitas  yang 

dijalankan agar tercapai efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan. 

2.4.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Jusup (2001;254) berpendapat bahwa SPI memiliki keterbatasan

1. Kesalahan dalam pertimbangan dikarenakan kurangnya informasi

2. Kemacetan karena kesalahpahaman instruksi

3. Kolusi antar karyawan atau dengan pihak lain

4. Pelanggaran oleh manajemen demi kepentingan pribadi

5. Biaya dan manfaat harus seimbang

2.4.5 Pihak-pihak yang Bertanggungjawab Atas Sistem Pengendalian Intern

Jusup  (2001;255)  menyatakan  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  atas  SPI 

adalah

1. Manajemen, untuk penetapan dan pemeliharaan SPI

2. Dewan komisaris dan komite audit, untuk mengawasi adanya kecurangan

3. Auditor intern, untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukpan SPI

4. Personil perusahaan lainnya, untuk memberikan informasi bagi SPI

5. Akuntan independent atau akuntan publik, untuk menemukan kelemahan SPI 

yang berhubngan dengan laporan keuangan

6. Pihak  luar  lainnya,  untuk  membuat  ketentuan  keharusan  menetapkan  SPI 

dalam perusahaan.

2.4.6 Ciri Pengendalian Yang Memadai

Mulyadi (2001 ;164) menyatakan bahwa ciri pengendalian yang memadai ialah

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.



2. Sistem wewenang dan prosedur  pencatatan  yang  memberikan  perlindungan 

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

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

organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan menurut Baridwan (1998;14) pengendalian yang baik harus mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tepat.

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna 

untuk,  melakukan  pengawasan akuntansi  yang  cukup  terhadap  harta  milik, 

utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya.

3. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas- tugas 

dan fungsi-fungsi setiap bagian organisasi.

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari  ciri-ciri  pengendalian  yang  memadai  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa 

apabila perusahaan menerapkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

antara fungsi yang satu dengan yang lain dengan baik. Selain itu, ciri pengendalian 

internal yang baik juga ditunjang dengan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat, 

sehingga  aktivitas  tersebut  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  kelangsungan 

operasional perusahaan. 

2.5 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. 

Menurut  Sutabri  (2004;41)  pengawasan  penggunaan  komputer  dapat  dilakukan 

dengan cara

1. Pemakai yang tidak berhak dihalangi untuk masuk ke ruang komputer dengan 

menggunakan  penjaga,  kunci  pintu  ke  ruang  komputer,  atau  dengan 

menggunakan  pengamanan  fisik  lainnya,  seperti  setiap  karyawan  harus 

mengenakan tanda pengenal yang memuat foto dan identitas lainnya.

2. Komputer  dimatikan  sesudah  jam tertentu,  sehingga  tidak  ada  yang  dapat 

memasukkan  transaksi  untuk  diproses  sesudah jam tersebut.  Cara  ini  akan 

bermanfaat  bila  komputer  yang digunakan dapat  menerima data lewat jalur 

komunikasi, seperti telepon dan internet.

3. Apabila sistemnya menggunakan banyak terminal, maka setiap terminal akan 

diberi nomor identifikasi secara elektronik. Sistemnya akan diprogram untuk 

hanya  menerima  perintah  dan  data  transaksi  dari  terminal  yang  nomor 

identifikasinya sah.

4. Pemakai  komputer  diberi  identifikasi.  Setiap  kali  pemakai  itu  akan 

menggunakan komputer, ia harus memasukkan identifikasinya ke mekanisme 

pengawasan.  Apabila identifikasinya sah, maka ia akan dapat menggunakan 

komputer.

Ketika  sebagian  perusahaan  mengalihkan  sistem  manualnya  ke  dalam  sistem 

komputer,  kebanyakan  perusahaan  gagal  membangun  sistem  pengendalian  intern 

secara  memadai  untuk  sistem  komputer  tersebut.  Menurut  Krismiadji  (2001;254) 

tersedia beberapa prosedur dan kebijakan yang dapat diterapkan yaitu antara lain

1. Melatih pengguna PC tentang konsep dan pentingnya pengawasan.



2. Membatasi   akses dengan menggunakan kunci  PC atau  disk drive.  Seluruh 

peralatan harus diberi label yang cukup informatif dan representatif.

3. Menetapkan kebijakan dan  prosedur  untuk  mengendalikan  data  yang  dapat 

disimpan,  meminimumkan  potensi  pencurian  terhadap  PC  dan  melarang 

karyawan untuk mengkopi file data dan software dari dan ke disk pribadi.

4. Meyimpan data yang sensitif  di  tempat  yang aman,  misalnya  dalam  server 

atau mainframe.

5. Memasang  software  secara  otomatis  akan  mematikan  sebuah terminal  atau 

komputer yang terhubung dengan jaringan.

6. Membuat cadangan data secara reguler

7. Melindungi  file  dengan  kata  kunci  (password) sehingga  data  yang  dicuri 

menjadi tidak bermanfaat bagi pencurinya.

8. Menggunakan  program  utility  super  erase  yang  mampu  benar-benar 

menghapus  disk  secara  bersih  jika  data  penting/rahasia  dihapus.  Dengan 

demikian data yang dihapus tidak dapat lagi dimunculkan.

9. Menciptakan  pelindung  di  seputar  sistem informasi,  untuk  mencegah  para 

pemakai mengubah file sistem yang penting.

10. Karena  umumnya  PC tidak  terlindungi  ketika  dihidupkan,  maka  sebaiknya 

proses  booting  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  pengendalian  yang 

memadai.

11. Jika  pemisahan  tugas  secara  fisik  sulit  dilakukan,  gunakan  password 

berjenjang untuk membatasi akses data.

12. Lakukan pelatihan terhadap para pemakai tentang risiko virus komputer, dan 

cara meminimumkan risiko tersebut.



Sistem  pengendalian  terkomputerisasi  menurut  Bodnar  et  al  (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.  Widjajanto  (2001;250-251)  mengemukakan  penerapan 

pengamanan secara terkomputerisasi adalah sebagai berikut

1. Pengguna PC harus benar-benar memiliki keterampilan untuk mengoperasikan 

PC,  dan  pengguna  yang  membuat  sendiri  programnya  harus  memahami 

bagaimana mendokumentasikan dan mengujinya.

2. Akses dapat dikendalikan dengan menggunakan kunci PC.

3. Harus ada prosedur dan peraturan untuk mengontrol data yang dapat disimpan 

dalam  sistem,  mengurangi  kemungkinan  pemindahan  PC  dari  perusahaan, 

melarang  pengguna  untuk  memuat  programnya  sendiri  ke  PC,  melarang 

pengguna untuk mengkopi  program yang termuat  di PC, dan menggunakan 

sistem secara tidak sah di luar kepentingan perusahaan.

4. PC jinjing (portable) hendaknya tidak disimpan di sembarang tempat.

5. Penghapusan data yang penting hendaknya menggunakan program penghapus 

yang benar-benar andal.

6. Sistem operasi hendaknya diproteksi dengan baik agar pengguna tidak dapat 

mengubah sistem yang dianggap penting.

7. Untuk  mendeteksi  lubang-lubang  kelemahan  yang  terdapat  dalam  suatu 

jaringan dapat digunakan program pengamanan yang khusus.

Krismiadji  (2002;243)  membedakan  jenis  pengendalian  yang  digunakan  oleh 

perusahaan untuk menjamin integritas sistem informasi akuntansinya.  Pengendalian 

tersebut terdiri atas



1. Pengendalian  umum  yaitu  pengendalian  yang  dirancang  untuk  menjamin 

bahwa  seluruh  sistem  komputer  dapat  berfungsi  secara  optimal  dan 

pengolahan  data  dapat  dilakukan  secara  lancer  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 penghentian sistem informasi

j. Rencana pemulihan kerusakan

k. Perlindungan terhadap komputer dan jaringan

l. Pengendalian internet

2. Pengendalian aplikasi  yaitu  bertujuan untuk menjamin akurasi dan validitas 

input, file, program, dan output sebuah program aplikasi.  Jika pengendalian 

aplikasi  lemah,  ouput  SIA  akan  mengandung  kesalahan.  Output  yang 

mengandung kesalahan ini  jika digunakan untuk membuat  keputusan,  akan 

menghasilkan  keputusan  yang  tidak  tepat  dan  dapat  berpengaruh  negatif 

terhadap hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal.  Pengendalian 

aplikasi terdiri atas

a. Pengendalian sumber data

b. Program validasi input



c. Pengendalian entry data on line

d. Pengendalian terhadap pemrosesan data dan pemeliharaan file

e. Pengendalian output

Menurut  Hall  (2007;191)  aktivitas  pengendalian  dikelompokkan  menjadi  dua 

katergori 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 di atas mengenai bentuk sistem pengendalian intern 

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 dengan baik,  sehingga mencegah resiko-resiko yang terjadi 

dalam  proses  pengolahan  data.  Sistem  pengendalian  berbasis  komputer  juga 



merupakan satu prosedur  yang dirancang untuk memastikan  bahwa elemen proses 

pengendalian  internal  diimplementasikan  dalam  suatu  sistem  aplikasi  tertentu  di 

setiap siklus transaksi organisasi.

2.6 Siklus Penggajian

2.6.1 Pengertian Siklus Penggajian

Menurut Krismiadji (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, dan insentif lainnya

5. Evaluasi kinerja karyawan

6. Pemberhentian karyawan

Sistem  informasi  akuntansi  pada  umumnya  menyajikan  banyak  informasi  yang 

berkaitan  dengan  personalia.  Informasi  gaji  dan  upah  merupakan  informasi  yang 

penting  karena  menentukan  harga  pokok  penjualan  khususnya  gaji  dan  upah 

karyawan produksi. 

Romney  (2003;504)  berpendapat  the  human  resources  management/payroll  

cycle is a recurring set of business activities and related data processing operations  

associated  with  effectively  managing  the  employee  workforce. Menurut  Sutabri 

(2004;134)  sistem  penggajian  kepegawaian  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.



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.

2.6.2 Data Input dan Output Siklus Penggajian

Menurut  Widjajanto  (2001;392-392)  input  dan  output  yang  digunakan  dalam 

penyusunan informasi gaji dan upah adalah

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



2.6.3 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

Sistem  penggajian  /  kepegawaian  menurut  Bodnar  (2000:285)  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 antara lain adalah :

1. Kepegawaian

Departemen  kepegawaian  bertanggungjawab  untuk  menempatkan  orang  di 

penggajian  perusahaan,  menspesifikasikan  tingkat  pembayaran,  dan  mengotorisasi 

potongan-potongan gaji.  Seluruh perubahan, seperti  penambahan atau pengurangan 

pegawai,  perubahan  tingkat  gaji,  atau  perubahan  tingkat  potongan  gaji,  harus 

diotorisasi  oleh departemen kepegawaian.  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 tetap biasanya  tidak memasukkan kartu jam kerja saat  datang dan pulang 

seperti halnya pegawai harian. Jika tidak ada akuntansi untuk jam kerja, dibutuhkan 

pengesahan tingkat penyelia 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



Menurut Mulyadi (2001;319) unit organisasi yang terkait dengan sistem penggajian 

adalah

1. Bagian Kepegawaian

Fungsi 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. Fungsi Pencatat Waktu

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan.

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 pemabayaran gaji dan upah. 

4. Bagian Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan.

5. Bagian Keuangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan 

upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. 

Dari  beberapa  fungsi  terkait  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  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 bertanggung jawab untuk menempatkan orang dalam penggajian perusahaan dan 



mengotorisasi  semua potongandari  pembayaran.  Bagian yang kedua adalah  bagian 

pencatat waktu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menggunakan laporan 

kehadiran  dan  kartu  pencatat  kerja.  Selain  itu,  terdapat  bagian  penggajian  yang 

bertanggung jawab untuk penghitungan dan menyiapkan laporan penggajian.

2.6.4 Prosedur Penggajian

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

penggajian adalah

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 kemudia 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

Widjajanto (2001;396) menyatakan prosedur penggajian sebagai berikut

1. Menetapkan  jumlah  jam kerja  karyawan  sesuai  dengan  yang  tercatat  pada 

kartu jam kerja dan kartu 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 

hubungannya dengan gaji dan upah

8. Mencocokkan  semua  catatan  pendukung  yang  digunakan  terhadap  angka-

angka kontrol, termasuk catatan penghasilan masing-masing karyawan

9. Menuyusun  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

Narasi  dari  subsistem  personalia  siklus  penggajian  menurut  Baridwan  (2000:220) 

adalah

1. Bagian personalia memasukkan data tarif gaji dan potongan ke file tarif gaji 

dan file potongan lewat terminal (transaksi ini diproses dengan cara on-line 

entry/batch processing)

2. Catatan waktu kerja dari pabrik diserahkan ke pencatat waktu. Catatan waktu 

kerja ini dapat dibuat dalam bentuk job ticket atau daftar jam kerja. Catatan 

waktu kerja dicocokkan dengan catatan waktu hadir (dapat berbentuk clock 

cards)  yang  ada  di  pencatat  waktu.  Kemudian  datanya  dimasukkan  lewat 

terminal ke file jam kerja.

3. File  tarif  gaji,  tarif  potongan,dan  file  jam kerja  diproses  dengan  program 

penghitungan gaji dan up date buku besar. Hasilnya  adalah file buku besar 

yang sudah di update dan file daftar gaji.

4. File daftar  gaji  diproses dengan proram distribusi  gaji  dan mencetak daftar 

gaji. Hasilnya adalah cek gaji, daftar gaji, file distribusi gaji, dan daftar jumlah 

untuk pengawasan. Bila gaji tidak dibayar dengan cek, namun dengan uang 

tunai, maka cek gaji tidak ada, tetapi yang dibuat adalah strook gaji.



5. Daftar gaji dan cek gaji diserahkan ke seksi utang untuk dibuatkan vouchernya 

rangkap  3.  Lembar  satu  dan  dua  diserahkan  ke  seksi  pengeluaran  uang 

bersama  dengan  daftar  gaji  dan  cek  gaji.  Seksi  utang  memasukkan  data 

voucher  ke  file  utang  lewat  terminal.  Lembar  ketiga  voucher  diarsip  urut 

nomor.

6. Seksi pengeluaran uang atas dasar voucher menulis cek dan menyetorkannya 

ke bank untuk mengisi rekening giro untuk gaji.  Rekening ini menggunakan 

sistem imprest.

Gambar 2.6
Subsistem Personalia Siklus Penggajian
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Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, 2000 (221)



2.7 Sistem Pengendalian Siklus Penggajian Berbasis Komputer

Krismiadji  (2002;403)  menyatakan  prosedur  pengendalian  dalam  sistem 

penggajian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prosedur Pengendalian dalam Sistem Penggajian yang Terkomputerisasi

Ancaman Akibat Prosedur Pengawasan
Pengangkatan 
karyawan  yang  tidak 
kompeten dan jujur

- Kenaikan 
biaya

- Produktivita
s rendah

- Pencurian

Standar  pengangkatan  karyawan  : 
verifikasi  skill  pelamar,  referensi. 
Dan riwayat pekerjaan

Pelanggaran 
peraturan 
ketenagakerjaan

Denda  dan  sangsi 
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  menganggur 
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 
pelanggaran hukum 
pajak

- Sangsi 
moral jika karyawan 
tidak digaji

- Penjumlahan kelompok 
dan pengawasan aplikasi lainnya

- Diselenggarakan 
rekening khusus gaji

Pencurian atau 
kecurangan distribusi 
cek gaji

Kenaikan  biaya  dan 
kehilangan aktiva

- Deposit langsung
- Distribusi cek gaji oleh 

oleh pihak independent
- Investigasi seluruh cek 

yang belum diuangkan
- Pembatasan akses ke 

blanko cek
- Cek bernomor urut 

tercetak
- Rekening khusus gaji 

dengan sistem dana tetap
- Rekonsiliasi 



independent rekening gaji
Kehilangan  data  atau 
penyajian 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 komputer adalah

Tabel 2.3
Ancaman dan Pengendalian Siklus Penggajian yang Terkomputerisasi

Aktivitas Ancaman Prosedur Pengendalian
Pengontrakan 
dan 
perekrutan 
tenaga kerja

1. Memperkerjakan pegawai 
yang tidak berkualifikasi 
atau berkelakuan buruk.

2. Pelanggaran hukum 
ketenagakerjaan

Prosedur memperkerjakan yang 
baik termasuk verifikasi keahlian 
pelamar kerja, referensi dan 
riwayat pekerjaan 
Dokumentasi lengkap atas 
prosedur untuk memperkerjakan, 
pelatihan perkembangan terkini 
dalam hal hukum ketenagakerjaan

Pemrosesan 
penggajian

3. Perubahan file induk 
penggajian tanpa otorisasi

4. Data waktu yang tidak 
akurat

5. Pemrosesan penggajian 
yang tidak akurat

6. 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 tercetak dan perhitungan 
serta pencatatan periodik 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 7. Kehilangan atau 
pengungkapan data tanpa 
otorisasi

8. Kinerja yang kurang baik

Prosedur pembuatan 
cadangan;rencana pemulihan dari 
bencana; pengendalian akses fisik 
dan logis;enkripsi data
Pengembangan dan tinjauan 
periodik atas metric kinerja yang 
tepat; program pelatihan

  

Dari  beberapa  penjelasan  tentang  sistem pengendalian  siklus  penggajian  di 

atas,  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. Prosedur pengendalian 

untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut bisa dilakukan dengan pemisahan tugas, 

pengawasan  akses  dan  melakukan  rekonsilisiasi  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.  TELKOM  MALANG. 

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku diamati (Moleong, 2001). 

Penelitian studi kasus merupakan penelitian tentang status obyek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian 

dapat saja 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  intern,  mengerti  tentang  maksud  yang 

terkandung serta mengetahui bagaiamana hasil laporan yang tercipta dalam aktivitas 

perusahaan tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah PT. Telkom Malang yang beralamat di Jl. Ahmad 

Yani No.11 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 beberapa fokus penelitian yaitu antara lain :

a. Memproses dokumen transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer.

b. Menganalisa struktur organisasi meliputi pembagian tugas dan wewenang di 

setiap bagian dalam kegiatan operasional

c. Menganalisa  sistem  informasi  akuntansi  dan  pengendalian  internal  yang 

terjadi pada siklus penggajian. 

3.4 Sumber Data

a. Data  primer  :  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).  Data primer ini  berupa 

wawancara  dan observasi.  Cooper  Emory (1996 ;  256) berpendapat  bahwa 

data  primer  berasal  dari  sumber  yang  asli  dan  dikumpulkan  secara  khusus 

untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data  sekunder  merupakan  sumber  daya  penelitian  yang  diperoleh  peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara.  Data sekunder ini diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan cara

a. Memahami  proses bisnis operasional  yang ada pada PT. TELKOM dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :



- Wawancara,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  meminta 

keterangan lisan kepada subjek penelitian. Menurut Sugiyono (1999; 130) 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus  diteliti,  dan  juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari 

responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  kecil  atau 

sedikit.

- Dokumentasi,  merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

laporan, catatan yang terdapat di perusahaan.

- Observasi,  merupakan teknik pengumpulan  data  yang dilakukan dengan 

mengadakan  pengamatan  langsung  terhadap  objek  penelitian.  Teknik 

pengumpulan  data  dengan  observasi  digunakan  apabila  penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 1999 ; 139)

- Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali 

berbagai  literatur,  tulisan  ilmiah,  majalah,  surat  kabar,  dan  tulisan  lain 

yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

b. Menganalisis struktur organisasi yang ada di perusahaan PT. TELKOM

c. Melakukan  diskusi  tahap  pertama  dengan  tim  manajemen  perusahaan 

berkaitan  dengan  proses  bisnis  operasional,  desain  struktur  organisasi, 

pengembangan perusahaan ke depan.

d. Desain  struktur  organisasi  yang  disesuaikan  dengan  proses  bisnis  dan 

pengembangan perusahaan



3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia. Data yang tersedia 

adalah  data  primer  yang  diolah  dengan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  teknik 

pengolahan  data  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  non  angka  kemudian 

membandingkan dengan dengan teori-teori atau konsep yang ada. Hasil perbandingan 

tersebut  akan  dievaluasi  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  dan  tingkat 

pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh organisasi. Evaluasi juga akan mengupas 

berbagai akibat yang dapat muncul dengan kenyataan yang diimplementasikan dan 

memungkinkan terbentuknya alternatif  pilihan sebagai jalan keluar atas fakta  yang 

ada.  Hasil  evaluasi  inilah  kemudian  ditarik  sebagai  kesimpulan  untuk  menjawab 

permasalahan yang muncul dalam perusahaan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk.,  yang  selanjutnya  disebut  TELKOM  atau 

Perseroan,  merupakan  perusahaan  informasi  dan  komunikasi  (InfoCom)  serta 

penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network 

provider) yang terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel 

(fixed wire line), jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak 

(mobile  service),  data  &  internet  serta  jasa  multimedia  lainnya,  dan  network  & 

interkoneksi,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perusahaan  asosiasi.  PT 

Telekomunikasi  Indonesia,Tbk  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) 

mempunyai komitmen untuk senantiasa menjamin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan  di  wilayah  usahanya  berupa  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  dan 

merupakan tanggung jawab sosial (Good Corporate Citizenship). 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM) merupakan perusahaan publik 

di  Indonesia.  Kepemilikan saham TELKOM saat ini  dimiliki  oleh pemerintah R.I. 

sebesar  51,19%  dan  oleh  publik  48,81%.  Sebagian  dimiliki  oleh  Investor  asing 

sebesar  45,58% dan sisanya  oleh  investor  lokal  sebesar  3,23%.  Kapitalisasi  pasar 

untuk saham TELKOM saat ini berkisar 15% dari total kapitalisasi pasar di BEJ. Pada 

tahun 2005 ini, TELKOM baru saja memperingati 10 tahun sebagai perusahaan publik 

di BEJ dan  closing bell ceremony di New York Stock Exchange.  Sekaligus sebagai 

wujud komitmen perseroan untuk tetap listing di NYSE.



Budaya perusahaan yang dikembangkan TELKOM merupakan bagian penting 

dari  Perusahaan adalah  Satu  hati,  Tiga  Nilai  Inti,  dan 5 Langkah.  Satu  hati  yang 

dirumuskan dalam semboyan Committed 2 U untuk memberikan komitmen pelayanan 

dan hasil  serta citra  terbaik kepada para  stakeholder,  3 nilai  inti  berupa  customer 

value,  excellent  service,  dan  competent  people, serta  5  langkah  (perilaku)  yang 

senantiasa harus ditampilkan  oleh setiap  insan TELKOM berupa  stretch the goal,  

simplify, involve everyone, quality is my job dan reward the winner.

Budaya perusahaan itu patut dipertahankan, dan agar selaras dengan tantangan 

terkini yang diberikan Kementrian BUMN kepada jajaran Direksi TELKOM, perlu 

dilengkapi dengan kebijakan TELKOM  Goal 135-3010.  Artinya,  satu tujuan untuk 

meningkatkan kapitalisasi pasar menjadi tiga kali lipat dalam lima tahun mendatang. 

Dengan demikian,  nilai  kapitalisasi  TELKOM harus mencapai  US$30 miliar  pada 

tahun  2010  karena  saat  ini  nilainya  kurang  lebih  sebesar  US$  10  miliar.  Sebuah 

tantangan yang tidak mudah namun  achievable, karena kita mempunyai potensi dan 

pernah mencatat kinerja yang sama sebelumnya.

Untuk mensukseskan TELKOM Goal itu, melalui pembahasan ketat di ajang 

TELKOM Summit,  Perusahaan ini  telah  menetapkan  4  grand strategy yang  akan 

menjadi fokus langkah TELKOM dalam 5 tahun ke depan.  Keempat  grand strategy 

itu  masing-masing  adalah  Revenue  Growth  Enhancement,  Technology  &  Capex 

Management, Improving Value & Strategic Initiatives, serta Customer Driven based  

Organization and Culture. Tentu saja ini tidak hanya terkait dengan upaya pencapaian 

target  TELKOM  Goal  135-3010  saja,  tetapi  juga  dalam  rangka  memenangkan 

persaingan di bisnis telekomunikasi yang semakin marak di Indonesia, apalagi untuk 

mewujudkan obsesi TELKOM menjadi operator regional dan global. Selain itu sesuai 



komitmen  kita  untuk  tetap  menjadikan  TELKOM sebagai  market  leader  di  bisnis 

infokom.

Masih  dalam  rangka  mewujudkan  visi  TELKOM  "To  Become  a  Leading 

Infocom  Player  in  the  Region",  Perusahaan  yang  berangkat  dari  atmosfir  bisnis 

monopoli ini harus berjuang mentransformasi agar siap menghadapi kompetisi yang 

semakin  ketat.  Transformasi  yang  telah  dipersiapkan  oleh  TELKOM  merupakan 

perubahan dari  Asset Based Company menuju  Customer-Centric-Company,  dengan 

organisasi perusahaan yang lebih fokus pada pelanggannya.  Dalam era pasar bebas 

yang mendominasi dunia saat ini, sulit untuk bisa memenangkan persaingan pasar jika 

tidak memberikan layanan terbaik pada pelanggannya.

Upaya  memenangkan  pasar  ini  tidak  hanya  demi  kepentingan  Perusahaan, 

tetapi juga demi kepentingan nasional, mengingat TELKOM menyandang  National  

Flag Carrier di bidang infocom. Kami bertekad melaksanakan semua grand strategy 

itu dengan baik.  Manajemen dan seluruh karyawan TELKOM akan bekerja keras, 

saling  membahu,  bersinergi  dengan  seluruh  anak  perusahaan,  untuk  dapat 

memenangkan persaingan serta mempertahankan prestasi sebagai BUMN paling sehat 

yang  telah  berhasil  meningkatkan  dividen  sebesar  19  kali  lipat  dalam  10  tahun 

terakhir sejak pertama kali menjadi perusahaan publik pada 1995.

4.1.2 Peran, Visi dan Misi Perusahaan

Peran Telekomunikasi yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah

1. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa 

2. Memperlancar  kegiatan  pemerintahan  dan  mendukung  tercapainya  tujuan 

pembangunan 

3. Mendorong upaya mencerdaskan bangsa 



4. Memperlancar pertumbuhan ekonomi nasional 

5. Memperkuat hubungan antar bangsa 

Visi  PT.  Telkom adalah  "To Become a  Leading  InfoCom Player  in  the  Region", 

menunjukkan  suatu  tekad  bahwa  TELKOM  untuk  menjadi  penyelenggara  jasa 

Informasi  dan Komunikasi  yang handal  di  level  Regional.  Misi  PT.  Telkom yaitu 

memberikan  layanan  "One  Stop  Infocom"  dengan  kualitas  yang  prima  dan  harga 

kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik dengan mengoptimalkan SDM 

yang unggul, dengan teknologi yang kompetitif dan dengan Business Partner yang 

sinergi.

4.1.3 Strategi Bisnis Perusahaan

Dengan  memperhatikan  visi  dan  misi  perusahaan,  telah  ditetapkan  9 

(sembilan) tujuan strategis yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yang 

meliputi :

1. Value creation 

a. Implementasi  proses  pelayanan  yang  beroientasi  pada  one  stop 

customer process 

b. Implementasi sistem manajemen operasi yang excellent 

2. Pertumbuhan dan margin yang berkelanjutan 

a. Mempertahankan  revenue share dalam industri infocom sekitar  60% 

dengan pertumbuhan revenue konsolidasi minimal CAGR 14% 

b. Mempertahankan EBITDA margin pada level ± 60%

3. Quality excellent 

a. Menyediakan jasa infocom dengan kualitas yang excellent 



b. Memberi pelayanan excellent 

c. Menerapkan  customer  centric  organization yang  sesuai  dengan 

kebutuhan pasar 

d. Pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis masa depan 

e. Pengelolaan  information system/technology untuk mendukung proses 

bisnis dan product development

Value creation, serta pertumbuhan dan margin yang berkelanjutan sangat penting di 

dalam mencapai value perusahaan yang tinggi. Sementara Quality Excellent menjadi 

hal yang signifikan TELKOM di dalam pengembangan layanan Telkom

4.1.4 Unit Bisnis PT. Telkom

Unit-unit  bisnis  TELKOM  terdiri  dari  Divisi,  Centre,  Yayasan dan  Anak 

perusahaan, sebagai berikut : 

1. Divisi   Long Distance   (baru) 

o Sub Divisi Satelit   (baru) 

2. Carrier & Interconnection Service Center 

3. Divisi Multimedia   (baru) 

4. Divisi   Fixed Wireless   (baru) 

5. Enterprise Service Center   (baru) 

6. Divisi Regional I - Sumatera   (baru) 

7. Divisi Regional   II - Jakarta (Jadebotabek & Sekapur)   (baru) 

8. Divisi Regional III - Jawa Barat 

http://www.telkom-indonesia.com/jakarta
http://www.telkom-indonesia.com/jakarta
http://www.telkom-indonesia.com/sumatera
http://www.telkom-indonesia.com/esc
http://www.telkom-indonesia.com/dfw
http://www.telkom-indonesia.com/multimedia
http://www.telkom-indonesia.com/satelit
http://www.telkom-indonesia.com/network


9. Divisi Regional   IV - Jawa Tengah dan Yogyakarta   (baru) 

10. Divisi Regional V - Jawa Timur   (baru) 

11. Divisi Regional VI - Kalimantan 

12. Divisi Regional VII - Kawasan Timur Indonesia   (baru) 

13. Maintenance Service Center   (baru) 

14. Training Center   (baru) 

15. Carrier Development Support Center   (baru) 

16. Management Consulting Center   (baru) 

17. Construction Center   (baru) 

18. I/S Center 

19. R&D   Center   (baru) 

20. Community Development Center(CDC)  (baru) 

Yayasan-Yayasan : 

• Dana Pensiun (Dapentel)   (baru) 

• Yayasan Pendidikan 

• Yayasan Kesehatan 

• Yayasan Sandhykara Putra Telkom (YSPT)   

Anak Perusahaan : 

• Kepemilikan > 50% 

1. PT  Telekomunikasi  Selular  (Telkomsel)   :  Telekomunikasi  (Selular 

GSM) (baru) 

http://www.telkomsel.com/
http://www.telkom-indonesia.com/yspt
http://www.telkom-indonesia.com/dapentel
http://www.telkom-indonesia.com/cdc
http://www.telkom-indonesia.com/risti
http://www.telkom-indonesia.com/cc
http://www.telkom-indonesia.com/mcc
http://www.telkom-indonesia.com/cdsc
http://www.telkom-indonesia.com/tc
http://www.telkom-indonesia.com/msc
http://www.telkom-indonesia.com/kti
http://www.telkom-indonesia.com/jatim
http://www.telkom-indonesia.com/jateng
http://www.telkom-indonesia.com/jateng


2. PT Dayamitra  Telekomunikasi  (Dayamitra)  : Telekomunikasi  (KSO-

VI Kalimantan) 

3. PT Infomedia Nusantara (Infomedia)   : Layanan Informasi (baru) 

4. PT Telekomunikasi Selular Raya (Telesera) : Telekomunikasi (Selular 

AMPS) 

5. PT Pro Infokom Indonesia (PII) : B2B (e-Government) 

6. PT Indonusa Telemedia (Indonusa)   : TV Cable (baru) 

7. PT Graha Sarana Duta (GSD) : Properti, Konstruksi dan Jasa 

• Kepemilikan 20% - 50% 

1. PT  Pasifik  Satelit  Nusantara  (PSN)  :  Transponder  Satelit  dan 

Komunikasi 

2. PT Multimedia Nusantara (Metra) : Multimedia 

3. PT Citra Sari Makmur (CSM) : VSAT 

4. PT Menara Jakarta : Multimedia 

5. PT  Metro  Selular  Indonesia  (  Metrosel)  :  Telekomunikasi  (Selular 

AMPS) 

6. PT  Mobile  Selular  Indonesia  (Mobisel)  :  Telekomunikasi  (Selular 

NMT-450) 

7. PT  Napsindo  Primatel  Internasional  (Napsindo)  :  Network  Access 

Point 

8. PT  Patra  Telekomunikasi  Indonesia  (Patrakom)  :  Layanan  Satelit 

Komunikasi Industri Perminyakan 

http://www.telkomvision.com/
http://www.yellowpages.co.id/


9. PT Pramindo Ikat Nusantara : Telekomunikasi (KSO-1 Sumatera) 

• Kepemilikan < 20% 

1. PT Batam Bintan Telekomunikasi (Babintel) : Telekomunikasi (Pulau 

di Batam & Bintan) 

2. PT  Komunikasi  Selular  Indonesia  (Komselindo)  :  Telekomunikasi 

(Selular AMPS) 

3. PT Medianusa  PTE,  Ltd  :  Agen Penjualan  Buku Petunjuk  Telepon 

(BPT) 

4. PT  Pembangunan  Telekomunikasi  Indonesia  (Bangtelindo)  : 

Konstruksi & Konsultasi Fas.Tel. 

4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam  pengelolaan  organisasinya,  PT  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk. 

memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 

(dua) Komisaris  Independen,  dan 2 (dua)  Komisaris  Anggota serta  sebuah Dewan 

Direksi  yang  beranggotakan  1  (satu)  orang  Direktur  Utama  atau  CEO  (Chief  

Executive  Officer) dan  1  (satu)  orang  Wakil  Direktur  Utama  atau  COO  (Chief  

Operations  Officer) serta  5  (lima)  orang  anggota  Dewan  Direksi  lainnya  yang 

memiliki  fungsi  dan tanggung jawab yang  berbeda seperti  Direktur  Sumber  Daya 

Manusia, Direktur Konsumer, Direktur Enterprise & Wholesale, Direktur Network & 

Solution, dan Direktur Keuangan/CFO.

PT Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk.  memiliki  beberapa  buah  anak  perusahaan 

terafiliasi  seperti  PT  Telekomunikasi  Selular  Indonesia  yang  bergerak  sebagai 

penyelenggara  jasa  telekomunikasi  bergerak  selular,  PT Indonusa  Telemedia  yang 

menangani bisnis  Pay TV dengan nama produk TELKOMVision dan PT Infomedia 



Nusantara yang mengelola Buku Petunjuk Telepon (Yellow Pages) dan Call Center. 

Selain  anak  perusahaan  tadi,  dalam  menjalankan  operasi  perusahaan  PT 

Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk.  telah  mengelompokan  unit-unit  yang  ada  dalam 

organisasi ke dalam bentuk Divisi, Center dan Yayasan.



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Malang





Dengan struktur organisasi di atas maka job description masing-masing jabatan antara 

lain :

1. Manager Access Network Operation

Memastikan  pendayagunaan  seluruh  potensi  jaringan  pelanggan  melalui 

penyelenggaraan  pasang  baru/  mutasi,  perbaikan  ganggu  serta  pengelolaan  teknik 

access  supoort,  anggaran  dan  material  secara  optimal  sehingga  target  kepuasan 

pelanggan serta target indikatar performansi dan kehandalan jaringan dapat dicapai.

2. Manager Access Network Maintenance

Memastikan tersedianya jaringan akses pada kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan 

(Access  Network  Maintenance)  untuk  mendukung  strategi  unit  bisnis  melalui 

pengembangan,  pemeliharaan,  perbaikan,  dan  peningkatan  kualitas  jaringan  akses, 

pengelolaan  validitas  data  jaringan akses,  dan penyediaan  alat  kerja  dan alat  ukur 

jaringan akses sesuai standard yang ditetapkan.

3. Manager Customer Care

Memastikan tercapainya pemeliharaan kepuasan dan loyalitas pelanggan konsumer / 

retail di Datel melalui pengelolaan fungsi  Customer Care yang excelence baik yang 

berbasis  Fixed  Line,  Fixed  Wireline,  Data  maupun  Value  Added  Service guna 

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keunggulan 

kompetitif perusahaan melalui pendayagunaan sumberdaya perusahaan.

4. Manager General Support

Memastikan tercapainya sasaran pengelolaan  Logistic, Asset Management,  Kandatel  

Secretary,  Public  Relation dan  Data  &  Reporting  berjalan  dengan  baik  dalam 



mendukung  strategi  DATEL  X  sesuai  dengan  kaidah  etika  bisnis  dan  Good 

Corporate Governance.

5. Manager Data and VAS Sales

Memastikan effektivitas penjualan (sales) dan promosi  pejualan  untuk meningkatkan 

jumlah pelanggan produk Data, Internet dan Content VAS

6. Manager Fixed Phone Sales

Memastikan effektivitas penjualan (sales) dan promosi  pejualan  untuk meningkatkan 

jumlah pelanggan produk Fixed Phone ( Wireline & Wireless)

7. Manager Bussiness Performance

Memastikan tercapainya sasaran pengelolaan kegiatan Business Performance, Fraud 

Management,  Quality  Management  dan  Special  Partnership berjalan  dengan  baik 

dalam  mendukung  strategi  DATEL   guna  mempertahankan  dan  meningkatkan 

sustainable growth dan keunggulan kompetitif perusahaan dengan mendayagunakan 

sumberdaya  perusahaan  melalui  implementasi  pengelolaan  dan  pencapaian  kinerja 

bisnis yang excellence.

Selain  dari  struktur  organisasi  dan  job  description  di  atas,  PT.  Telkom 

mempunyai  bagian  yang  terpisah  untuk  ditempatkan  di  masing-masing  area  atau 

daerah reprensetatif yaitu 

1. Junior Operation Manager (HRD)

2. Finance Sub Area

3. Unit Sistem Informasi

4.1.6 Produk Perusahaan

Produk PT. Telkom terdiri atas 2 macam yaitu



1. Produk dan Jasa Personal

a. Telepon (Fixed Line)

- TELKOM SLI

- TELKOM LOKAL

- TELKOM SLJJ

- TELKOM GLOBAL-017

b. Flexi (Fixed Wireless)

- Flexi Classy

- Flexi Home

- Flexi Trendy

c. Internet  

- Dial Up Service Fixed Line TelkomNet Instan (0809 8 9999)

- Dial Up Service Wireless TelkomNet Flexi Up to 64 kbps

- Dedicated Service : Speedy

d. Content and Application

- I – Vas

- Vintus

e. Public Phone

- Telkom Coin

- Warung Telkom

2. Produk dan Jasa Korporat



a. Telepon (Fixed Line)

- Telkom Fress (0.800)

- TELKOM SLI

- TELKOM LOKAL

- TELKOM SLJJ

- TELKOM TELECONFERANCE

- TELKOM UNICALL (0.807)

b. Flexi (Fixed Wireless)

- Flexi Classy

- Flexi Combo

- Flexi Home

- Flexi Trendy

- Flexi Triple-C

c. Data dan Internet

- e – business (i-ideal)

- e – business (i-manage)

- e – business (i-settle)

- e – business (i-Xchange)

- e – business (Telkom Web Kiostron)

- e – business (Telkom Web Plazatron)

- Solusi Enterprise – INFONET



- Solusi Enterprise – IP Virtual Network

- Speedy

- Telkom ISDN Bra

- Telkom ISDN Pra

- Telkom Link DINAccess

- TelkomNet ASTINet

- TelkomNet Whole Sale (VPNDial)

d. Network

- DID

- Telkom Satelit – Sewa Transponder

- TelkomPhone – VSAT

e. Content and Application

- FlexiLand

- FlexiTone

- I - Vas

- Ventus

4.1.7 Jam Kerja Karyawan

Jam kerja yang berlaku pada seluruh karyawan pasa prinsipnya  sama,  hanya 

terdapat sedikit perbedaan bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan daftar jam kerja karyawan. 



Tabel 4.1 
Daftar Jam Kerja Karyawan 

HARI JAM KERJA
Senin - Kamis

 
07.30 – 16.30

Istirahat : 11.30 – 13.00
Jumat 08.00 – 17.00

Istirahat : 11.30 – 13.00

4.1.8 Kepegawaian PT. Telkom

Pegawai PT. Telkom terdiri atas

1. Karyawan Percobaan

Karyawan  percobaan  merupakan  karyawan  yang  baru  masuk  menjadi 

karyawan  PT.  Telkom  setelah  tahap  seleksi  calon  pegawai.  Masa 

percobaan kerja adalah 3 bulan. Sistem pemberian gaji 80% dibayar di 

akhir kerja selama 1 bulan.

2. Karyawan Tetap

Karyawan  tetap  adalah  karyawan  yang  telah  melewati  masa  3  bulan 

percobaan  dan  system  pembayaran  gajinya  dibayar  100% di  periode 

awal kerja 1 bulan.  

4.2 Tinjauan atas Siklus Penggajian Perusahaan

4.2.1 Jenis-jenis Pendapatan yang Diterima Karyawan  PT. Telkom

Dalam memberikan  gaji  dan  upah kepada  karyawannya,  perusahaan  selalu 

memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  kelayakan.  Keadilan  yang  dimaksud  adalah 

berdasarkan  pengorbanan  yang  diberikan  karyawan,  tentunya  diimbangi  dengan 



pemberian upah yang disesuaikan dengan UMR dan prestasi  yang dihasilkan oleh 

karyawan. Jenis Penggajian PT. Telkom akan tampak dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.2

Struktur Remunerisasi PT. Telkom 
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1. Basic Salary yang terdiri atas :

a. Gaji Dasar.



Gaji Dasar merupakan hak yang ddiperoleh karyawan selama bekerja 

pada  perusahaan  dan  nantinya  jenis  gaji   ini  sebagai  dasar  untuk 

perolhan pension.

b. Tunjangan Dasar.

Tunjangan Dasar yang ditetapkan oleh PT. Telkom adalah bagian yang 

diterima  oleh  karyawan  atas  imbalan  dimana  seorang  karyawan 

tersebut masih aktif bekerja, sebagai dasar apakah karyawan tersebut 

senior atau tidak, dan untuk sarana promosi posisi selanjutnya. 

c. Tunjangan Posisi

Tunjangan  Posisi  adalah  tunjangan  yang  diberikan  kepada  seorang 

karyawan sesuai dengan posisi jabatannya.

2. Fix Allowances yang terdiri atas

a. Tunjangan Hari Raya

b. Cuti Tahunan. Cuti Tahunan ini berlaku selama 12 hari dalam 1 tahun.

c. Tunjangan tetap berupa Bantuan Fasilitas Perumahan

d. Tunjangan Kesehatan

e. Cuti Hamil.  Cuti hamil ini berlangsung 1 bulan sebelum melahirkan 

dan 3 bulan setelah melahirkan.

f. CUBES.  Cuti  Besar  ini  diperlukan  apabila  karyawan  merasa  tidak 

mencukupi hanya dengan mengandalkan cuti tahunan.

g. Cuti haid. Cuti haid berlaku selama 3 hari dalam 1 bulan.



h. CAP.  CAP  adalah  Cuti  Alasan  Penting,  misalnya  karyawan  akan 

menikah, ada kerabat yang meninggal dan anak karyawan sedang sakit. 

CAP berlangsung maximal 7 hari dalam 1 bulan.

i. CLTP. CLTP adalah Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan dan berlaku 

minimal  3  bulan  dan  maximal  3  tahun.  Cuti  ini  tidak  dibayar  oleh 

perusahaan dan bila karyawan tersebut ingin kembali  ke perusahaan 

maka  perusahaan  harus  melihat  apakah  ada  posisi  untuk  karyawan 

tersebut dan bila tidak maka karyawan tersebut diberhentikan.

3. Variable Pay yang dihitung berdasarkan

a. Performance

Performansi yang diakui oleh PT. Telkom adalah perbandingan antara 

kenyataan yang akan terjadi  dengan sebuah target  yang sebelumnya 

telah  disusun  oleh  karyawan  tersebut.  Karyawan  pada  awal  tahun 

dianjurkan  untuk  mempunyai  SKI  (Sasaran  Kerja  Individu)  yang 

nantinya  akan mengacu  pada  SKU (Sasaran  Kerja  Unit).  Karyawan 

harus  melakukan  konseling  dengan  atasan  6  bulan  sekali  untuk 

mengetahui  bagaimana  perkembangan  antara  target  dan  kenyataan 

selama  paruh  waktu  tersebut.  Setelah  itu,  pada  akhir  tahun  akan 

dikeluarkan NKI (Nilai Kinerja Individu) yang diukur dengan P1-P5, 

dimana kinerja individu mendekati P1 maka nilanya semakin baik. Hal 

tersebut akan menghasilkan insentif yang akan diberikan dalam waktu 

3 bulan.  Selain itu, performasi individu juga diukur dengan beberapa 

komponen yaitu

- Financial and Market



- Customer

- Internal Bisnis Process

- Learning and Growth

Tabel 4.2

Nilai Performansi

NILAI PERFORMANSI (P) KANDATEL ML 2003-2007
No Nilai P 2003 2004 2005 2006 2007

1 P1
                 
1 

            
2 

          4
1 

            
- 

            
- 

2 P2
             31
4 

        18
6 

        27
9 

        28
2 

        27
9 

3 P3
               4
7 

        16
2 

          2
3 

          2
8 

          2
8 

4 P4
  
- 

            
1 

            
- 

            
- 

            
- 

5 P5
  
- 

            
- 

            
- 

            
- 

            
- 

Total
             36
2 

        35
1 

        34
3 

        31
0 

        30
7 

Sumber : Dokumen PT. Telkom Malang

Gambar 4.3

Grafik Performansi PT. Telkom

Nilai Performansi (P) Telkom Malang 2003-2007

314

186

279 282 279

47
23 28 28

162

-

100

200

300

400

P1  1  2  41  -  - 
P2  314  186  279  282  279 
P3  47  162  23  28  28 
P4  -  1  -  -  - 
P5  -  -  -  -  - 

2003 2004 2005 2006 2007

Goo
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b. Kompetensi 

Kompetensi  adalah penilaian individu yang diukur dengan nilai  360 

derajat yaitu perbandingan antara kompetensi individu dan kompetensi 

requerment (posisi di dalam divisi). Kompetensi ini akan dinilai oleh 

atasan,  rekan,  bawahan,  dan diri  sendiri.  Ukurannya  berupa K1-K5, 

dimana  apabila  kompetensi  karyawan  mendekati  K1  maka  nilainya 

akan semakin baik.

Tabel 4.3

Staffing Index

NILAI KOMPETENSI (K) KANDATEL ML 2004-2007
No Uraian 2004 2005 2006 2007

1 K1
                 
1 

          3
8 

            
2 

            
3 

2 K2
               7
2 

        19
6 

        24
5 

        26
1 

3 K3
             27
5 

        10
8 

          6
1 

          4
3 

4 K4
                 
3 

            
1 

            
2 

            
- 

5 K5
  
- 

            
- 

            
- 

            
- 

Staffing Index
             35
1 

        34
3 

        31
0 

        30
7 

Sumber : Dokumen PT. Telkom Malang

Gambar 4.4

Grafik Kompetensi PT. Telkom
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c. Uang Lembur

Proses  Lembur  yang  dilakukan oleh  manajemen  PT Telkom adalah 

berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama yaitu apabila seorang 

karyawan  melakukan  lembur  harus  ada  perintah  dari  atasan  dengan 

menggunakan  Surat  Perintah  Kerja  Lembur  (SPKL).  Waktu  yang 

ditentukan adalah 60 jam dalam waktu 1 bulan dan bila lebih dari 60 

jam maka harus ada persetujuan terlampir pimpinan unit. Uang lembur 

dibayarkan bersama gaji saat bulan berikutnya.

4.2.2 Bagian Terkait Siklus Penggajian

Bagian yang terkait dengan siklus penggajian PT. Telkom adalah

1. HR Area yang bertugas untuk mengatur penggajian karyawan secara financial 

dan mengirimkan gaji melalui bank-bank yang bersangkutan. 



2. HR Representatif yang berwewenang untuk mengatur operasional penunjang 

kelengkapan data-data yang berhubungan dengan penggajian. Selain itu, HR 

Representatif ini juga mempunyai tugas untuk mengatur data mutasi karyawan 

yang nantinya akan diserahkan kepada HR Area.

3. Pihak-pihak  eksternal  seperti  Manager  Koperasi  Kepegawaian,  Pengurus 

Serikat  Karyawan,  Dir SDM, Yayasan  Kesehatan dan VP HR Policy yang 

memberikan data-data yang terkait dengan pemotongan gaji karyawan apabila 

seorang karyawan menggunakan fasilitas tersebut.

4.2.3 Dokumen Terkait Siklus Penggajian

Dokumen input yang terkait dengan siklus penggajian PT. Telkom adalah

1. Absensi karyawan yang sudah terkomputerisasi dan bersifat online.

2. Laporan absensi pegawai yang sudah terkomputerisasi dan bersifat online.

3. Data  Pegawai  berserta  jabatannya  dan  keterangan-keterangan  yang 

menyangkut kinerja pegawai tersebut.

4. Surat  Perintah  Kerja  Lembur  yaitu  surat  yang  berdasarkan  perintah  dari 

pimpinan  unit  dan  didapatkan  dari  absensi  lembur  yang  ditandangani  oleh 

karyawan setiap harinya dan diperoleh dari jaringan akses absensi tiap harinya 

melalui on line.

5. Daftar Uang Lembur berdasarkan jumlah jam, tarif per jam dan jumlah uang 

yang diterima. Daftar Uang Lembur ini ditanda tangani oleh karyawan, JOM 

Representatif dan Asisten Manager TAS.

Dokumen output yang terkomputerisasi dari hasil siklus penggajian adalah

1. SRPT (Surat Report) 03 yaitu Daftar Gaji Pegawai per Lokasi Pembayaran



2. SRPT (Surat Report) 04 yaitu Rekapitulasi Gaji Pegawai melalui Giral / Bank.

3. SRPT (Surat Report) 06 yaitu Iktisar Daftar Gaji

4.2.4 Bisnis Pengelolaan Penggajian

PT. Telkom adalah salah satu perusahaan negara yang sangat besar dan sudah 

listing  di  New  York  Stock  Exchange  sehingga  semua  system  mengarah  kepada 

system  yang  telah  dijalankan  oleh  Amerika  Serikat,  termasuk  sistem  penggajian. 

Sistem Penggajian di PT. Telkom sudah menjalankan sistem terkomputerisasi. Hal ini 

ditunjukkan  dengan  adanya  sistem  absensi  secara  online  dan  ditunjukkan  dengan 

gambar di bawah ini

Gambar 4.5
Tampilan Absensi PT. Telkom

Sumber : Dokumen PT. Telkom Malang



Selain  dari  tampilan  absensi  PT.  Telkom,  prosedur  pengelolaan  penggajian  PT. 

Telkom adalah sebagai berikut

1. HR Area yang berada di Jawa Timur tepatnya di Surabaya, bagian Manager 

Admin&Service menerbitkan Surat Keputusan atas Gaji Dasar dan Tunjangan 

Dasar.

2. Pihak eksternal yang terdiri atas

- Manager Koperasi Pegawai Telkom : bertugas mengirimkan data potongan 

gaji apabila pegawai melakukan pembelian di koperasi tersebut.

- Pengurus  Serikat  Karyawan  :  bertugas  mengirimkan  data  iuran  serikat 

karyawan 

- Dir SDM : bertugas menerbitkan nota dinas tentang pembayaran benefit.

- Yayasan  Kesehatan  :  bertugas  mengirimkan  data  payroll 

pengobatan.

- VP HR Policy : bertugas menerbitkan kebijakan FASTELDIN (Fasilitas 

Telepon Dinas)

Pihak ekternal di atas akan memberikan semua data yang terkait dengan 

penggajian kepada HR Area yaitu Operation Manager.

3. Unit Bisnis atau Anak Perusahaan bagian General Manager Datel memberikan 

laporan  data  mutasi  karyawan  kepada  HR  Area  yaitu  Operation  Manager. 

Sedangkan EGM atau selevel dengan asisten manajer dan manajer langsung 

mengirimkan  laporan  data  mutasi  karyawan  kepada  Manager 

Admin&Services di HR Area.



4. Operation Manager pada tingkat HR Area atau HR Representatif memeriksa 

dokumen  mutasi  dari  General  Manager  Datel  dan  menerima  dan 

memverifikasi  data payroll  yang diberikan oleh pihak eksternal.  Setelah itu 

menyerahkannya kepada Manager Admin&Services.

5. Manager  Admin&Services  menerima  dan  memvalidasi  data  payroll  dan 

benefit, identifikasi fasilitas jabatan yang harus dibayar serta cross check data 

penggajian.

6. Manager Admin&Services melakukan proses payroll sesuai SOA 01.03

7. Apabila  proses  penggajian  berhasil  maka  Manager  Admin&Services 

menerbitkan surat perintah bayar ke Finance dan menyerahkan data payroll ke 

masing-masing bank. Bila proses penggajian gagal, Manager Admin&Services 

menerbitkan surat perintah bayar ke Finance dan menyerahkan data payroll ke 

masing-masing bank dan menerbitkan nota dinas ke HR Area lainnya untuk 

proses  Surat  Perintah  Bayar  ke  Finance  Setempat  dan  menyerahkan  data 

payroll ke masing-masing bank.

8. Manager Admin&Services melakukan monitoring hasil proses transfer bank. 

Bila Transfer bank bermasalah maka Manager Admin&Services  melakukan 

perbaikan secara manual.



Gambar 4.6

Bisnis Pengelolaan Payroll
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Sumber : Dokumen PT. Telkom Malang, 2008

4.3 Unsur Pengendalian Intern Siklus Penggajian



Unsur  pengendalian  intern  siklus  penggajian  PT  Telkom  Malang  adalah 

sebagai berikut :

1. Organisasi

a. Fungsi  pembuatan  daftar  gaji  sudah  terkomputerisasi  dan  bersifat 

online. 

b. Struktur  organisasi  bagian  HRD  PT.  Telkom  memiliki  pembagian 

tugas yang jelas dan tidak terdapat rangkap jabatan, hanya saja apabila 

ada  salah  satu  pegawai  dari  bagian  HRD  yang  berhalangan  bisa 

digantikan  dengan  karyawan  HRD  yang  lain  dalam  melaksanakan 

tugasnya.  Bagian yang terkait dengan struktur organisasi HRD terdiri 

atas 

- Junior  Office  Manager  yang  mempunyai  tugas  untuk 

bertanggungjawab  dan  mengawasi  jalannya  pelaksanaan 

kegiatan di HRD.

- Officer 2 mempunyai  wewenang untuk menangani masalah 

kempetensi development seperti pelatihan karyawan, reward 

management, dan penilaian pegawai.

- Officer  3  dipegang  oleh  3  orang  yang  mempunyai  tugas 

menangani pelayanan kesehatan karyawan, masalah pensiun, 

pemrosesan  gaji,  rekapitulasi  data  pegawai  dan 

pengembangan karir.

- Staf  administrasi  yang  bertugas  membantu  officer  2  dan  3 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

2. Sistem Otorisasi



a. Setiap  perubahan  gaji  karyawan  karena  perubahan  pangkat, 

pemindahan  kerja,  perubahan  tarif  gaji  harus  didasarkan  pada  surat 

keputusan pimpinan yang telah diusulkan oleh manajer tiap bagian.

b. Setiap  potongan  gaji  karyawan  selain  pajak  penghasilan  karyawan, 

harus  berdasarkan  atas  dokumen-dokumen  potongan  gaji  yang 

didapatkan dari pihak eksternal dan diotorisasi oleh bagian HRD.

c. Daftar hadir di otorisasi oleh bagian HRD.

d. Perintah  lembur  diotorisasi  oleh  atasan  yang  bersangkutan  dan 

diajukan ke bagian HRD.

e. Daftar Gaji diotorisasi oleh bagian HRD.

3. Pratik yang sehat

a. Pembuatan daftar  gaji harus diverifikasi  kebenaran dan ketelitiannya 

oleh bagian HRD.

b. Daftar gaji, rekap daftar gaji, dan bukti tanda terima gaji disimpan oleh 

bagian HRD.

c. Daftar  hadir  dan perintah  lembur  di  cek kembali  oleh bagian HRD 

untuk menghindari adanya kesalahan.

4. IT General Control

a. Adanya sistem pengendalian password saat melakukan absensi yaitu 

diwajibkan  kepada  semua  karyawan  untuk  menandatangani  surat 

pernyataan  yang  ada  di  buku  saku  etika  bisnis  tiap  tahunnya  yang 

dimiliki oleh semua karyawan perusahaan.



b. Adanya pengendalian PC yaitu  “one man, one PC”,  sehingga orang 

lain  tidak akan bias  akses  ke komputer  orang lain  karena password 

komputer  hanya  dimiliki  oleh  karyawan  yang  memiliki  komputer 

tersebut. 

c. PT. Telkom Malang menerapkan back up data tiap minggunya yang 

dilakukan oleh bagian IT agar data penunjang proses penggajian tidak 

ada yang hilang. Selain itu, dokumen-dokumen yang ada di simpan di 

ruangan khusus pada lemari besi selama 5 tahun.

4.4 Pengendalian Intern Data Terkomputerisasi

4.4.1 Pengendalian Umum

Pengendalian  umum  dirancang  untuk  menjamin  bahwa  seluruh  sistem 

komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara 

lancar sesuai yang direncanakan. 

4.4.1.1 Pemisahan Tugas dalam Fungsi Sistem

Dalam sebuah sistem informasi  akuntansi  yang  amat  terintegrasi,  prosedur 

yang sebelumnya dilaksanakan oleh individu yang terpisah,  sekarang digabungkan. 

Oleh karena itu, siapapun yang memiliki akses ke komputer, program komputer, dan 

data yang ada di dalamnya  memiliki  peluang untuk menyembunyikan kecurangan. 

Untuk  menanggulangi  ancaman  tersebut,  maka  PT.  Telkom  Malang  mempunyai 

prosedur pemisahan tugas sebagai berikut

1. Bagian Unit Sistem Informasi mempunyai tugas yaitu

- Melakukan back up data seminggu sekali dan apabila data yang terdapat 

pada komputer server dilakukan back up 2 hari sekali agar tidak terjadi 

kehilangan data.



- Mengontrol semua akses yang terjadi dalam operasional perusahaan

- Melakukan  rekapitulasi  dan  evaluasi  data  yang  dihasilkan  dari 

pemrosesan komputer. 

- Memelihara data base, file dan program agar data yang nantinya diproses 

dan disajikan bersifat valid.

2. Bagian Operasi Komputer mempunyai tanggung jawab yaitu

- Memelihara  fasilitas  komputer  yang telah  disediakan  oleh  perusahaan 

dengan baik dan benar.

- Memproses  data  transaksi  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  dan 

memastikan bahwa data tersebut telah dimasukkan secara tepat dan bisa 

menghasilkan ouput yang benar.

- Memeriksa  dan  memperbaiki  kerusakan  yang  terjadi  pada  fasilitas 

komputer.

4.4.1.2 Pengendalian Akses Fisik dan Logis

Akses  fisik  adalah  kemampuan  untuk  menggunakan  peralatan  komputer 

dengan baik dan benar. Akses fisik yang dilakukan PT. Telkom Malang adalah

1. Adanya kebijakan  “one man one computer”   yang artinya  orang lain yang 

bukan pemegang komputer tersebut tidak bisa akses ke komputer tersebut.

2. Pengendalian akses pada ruangan dan fasilitas komputer dilakukan perusahaan 

dengan menempatkan CCTV dan satuan pengamanan (satpam) di beberapa 

pintu masuknya. 

3. Penempatan komputer dalam ruang terkunci dan akses hanya diizinkan untuk 

karyawan yang sah saja.



Akses  Logis  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  dimaksudkan  untuk  para 

pengguna yang  ingin  mengakses  data  ke  komputer.  Untuk  membatasi  akses  logis 

maka PT. Telkom Malang menerapkan penggunaan  password yang hanya diberikan 

kepada personil  yang bertugas  menjalankan sistem aplikasi  dan  password  tersebut 

harus dirahasiakan dari siapapun. Untuk dapat menggunakan aplikasi maka masing-

masing  bagian  tersebut  harus  memasukkan  login  name  dan  password.  Bila  kedua 

masukan tersebut benar, maka seksi tersebut akan langsung masuk ke dalam aplikasi 

yang diinginkan. 

Selain  itu,  PT.  Telkom  Malang  menggunakan  password  berjenjang  dalam 

akses datanya. Password tersebut terdiri atas password BIOS dan password Windows. 

Paswword BIOS adalah password yang ditampilkan saat komputer dinyalakan untuk 

pertama  kalinya  dan  password ini  terdiri  atas  kombinasi  angka  dan  huruf  yang 

sebelumnya telah ditentukan oleh kebijakan perusahaan.  Password Windows adalah 

password untuk  masuk  ke  akses  operasional  Microsoft  Windows,  sehingga  hanya 

pengguna yang memiliki password tersebut yang bisa akses data ke komputer.

4.4.1.3 Pengendalian Penyimpanan Data

Pada dasarnya  sebuah informasi  yang berupa data  merupakan sumber  daya 

yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi dari pengrusakan dan penyajian yang 

tidak sah. PT. Telkom Malang melakukan kebijakan penyimpanan data HRD dengan 

cara meletakkan semua data di dalam ruangan khusus yang di dalamya terdapat lemari 

besi dengan kunci yang dipegang oleh karyawan HRD. Data yang berupa  hardcopy 

disimpan selama 5 tahun, sedangkan data  back up berupa  softcopy disimpan dalam 

magnetic  tape berkapasitas  besar.  Untuk  data  yang  mempunyai  kapasitas  kecil 

disimpan di dalam compact disc dan diletakkan di ruangan khusus bersama dengan 

data-data yang lain.  Selain itu, karyawan perusahaan harus menandatangani kontrak 



perjanjian yang mensyaratkan mereka untuk membantu keamanan dan kerahasiaan 

data perusahaan.

4.4.1.4 Pengendalian Terhadap Jaringan Komputer

Dalam  menghadapi  berbagai  kemungkinan  yang  akan  menghambat 

operasional perusahaan seperti bencana alam, kebakaran dan sabotase, PT. Telkom 

Malang telah menyiapkan sejumlah tindakan preventif untuk menanggulangi berbagai 

hambatan  tersebut  agar  jaringan  komputer  dapat  berjalan  dengan  baik.  Tindakan 

preventif tersebut adalah

1. PT.  Telkom  Malang  mempunyai  Panitia  Pembentukan  Keselamatan  dan 

Kesehatan  Kerja  (P2K3)  yang  telah  dilatih  khusus  untuk  menghadapi 

hambatan-hambatan  dalam  operasional  perusahaan  baik  ancaman  dari  luar 

atau dalam perusahaan.

2. Back up data yang dilakukan PT.  Telkom Malang telah terkoneksi langsung 

dengan PT. Telkom Bandung, PT. Telkom Madiun, dan PT. Telkom Jember. 

Sehingga  apabila  kemungkinan  terburuk  terjadi  pada  PT.  Telkom Malang, 

misalnya terjadi kebakaran yang menghancurkan seluruh gedung PT. Telkom 

Malang, maka tindakan pemulihan  yang dilakukan meminta data-data  yang 

telah di back up tersebut kepada unit PT. Telkom yang lain.

3. Semua bentuk data  hard copy disalin ulang dan di  scan ke dalam komputer 

agar  perusahaan  masih  mempunyai  data-data  yang  lengkap  apabila  terjadi 

kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

4. Untuk  pengamanan  komputer  terhadap  virus,  PT.  Telkom  Malang 

menggunakan Antivirus Office Scan yang setiap harinya update secara online.



5. Apabila  terjadi  sabotase  terhadap  jaringan  komputer,  PT.  Telkom  Malang 

telah  menggunakan  program  Virtual  Privat  Network  (VPN) yang  berfungsi 

melindungi jaringan dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Sistem kerja 

dari  Virtual  Privat  Network  (VPN) ini  adalah  munculnya  user  ID dan 

password,  sehingga pihak luar  tidak  akan bisa  akses  ke jaringan komputer 

apabila  tidak  mengetahui  user  ID dan  password tersebut.  User  ID dan 

password tersebut hanya diketahui oleh bagian Unit Sistem Informasi.

4.4.2 Pengendalian Aplikasi

Tujuan  utama  pengendalian  aplikasi  adalah  untuk  menjamin  akurasi  dan 

validitas  input,  file,  program,  dan  output  sebuah  program  aplikasi.  Pengendalian 

aplikasi  dan pengendalian  umum saling melengkapi  satu sama lain,  jadi keduanya 

penting  dan  perlu,  karena  pengendalian  aplikasi  akan  jauh  lebih  efektif  apabila 

didukung oleh pengendalian umum yang kuat.

4.4.2.1 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. Telkom Malang untuk menerapkan validasi input antara lain :

1. Memeriksa kewajaran absensi karyawan.

2. Menggunakan sistem  Internet  Protocol yaitu  protocol lapisan jaringan atau 

protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol untuk melakukan 

pengalamatan  dan  transfer  data antar  jaringan  komputer.  Internet  Protocol 

berfungsi untuk mengecek validitas data karena setiap komputer memiliki IP 

yang  berbeda-beda.  Misalnya,  karyawan  PT.  Telkom  Malang  melakukan 



absensi di Kancatel Batu maka di dalam sistem akan terlihat kode IP sehingga 

bisa dideteksi kesalahan dan kecurangan yang terjadi.

3. Adanya  peran  atasan  dan  staf  administarsi  yang  melakukan  pengawasan 

terhadap kehadiran karyawan. Hal tersebut dilakukan karena mempengaruhi 

validitas  input  data  absensi  karyawan,  sehingga  tidak  akan  terjadi 

ketidakcocokan antara absensi dengan kehadiran karyawan.

4.4.2.2 Pengendalian Pengolahan Data

Pengendalian  pengolahan  data  dan  pemeliharaan  file  ini  dirancang  untuk 

menjamin  akurasi  dan kelengkapan pemrosesan  data  dan data  yang disimpan.  PT. 

Telkom Malang melakukan proses pengendalian data sebagai berikut :

1. Pengecekan keterkinian data dengan cara pada saat tanggal 1 sampai dengan 

tanggal 15 proses pengolahan data pegawai dilakukan. Selama tanggal tersebut 

dilakukan pengecekan terhadap kondisi karyawan, misalnya mutasi, pensiun, 

dan kenaikan jabatan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan penggajian dan 

setelah tanggal 15 proses penggajian ditutup. Setelah itu, data tersebut dikirim 

ke  Employment  Administration HRD Area  yang  berada  di  Surabaya  untuk 

melakukan pengolahan data pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 dan 

sebagai acuan penyerahan gaji kepada karyawan pada awal bulan berikutnya. 

Semua perubahan data kondisi karyawan harus melalui surat keputusan yang 

dibuat oleh atasan dan ditandatangani oleh pihak HRD.

2. Adanya  rekonsiliasi  data  antara  data  absensi  online  dengan  jam  lembur 

sehingga data tersebut bisa diolah sesuai dengan prosedur yang ada.



4.4.2.3 Pengendalian Output 

Pengendalian output yang dilakukan PT. Telkom Malang dilakukan dengan 

membentuk  unit  operasi  komputer  yang  juga  bertugas  memeriksa  ulang  seluruh 

output  untuk  menjamin  kelayakan  dan  ketepatan  format  output,  dan  harus 

membandingkan  jumlah  data  output  dan  input.  Unit  operasi  komputer  juga 

bertanggung jawab untuk  mendistribusikan  output  hanya  kepada  departemen  yang 

bersangkutan. 

4.5 Evaluasi

4.5.1 Evaluasi Struktur Organisasi PT. Telkom Malang

Struktur Organisasi yang diterapkan oleh PT. Telkom Malang berbentuk garis 

dan  staf.  Pimpinan  berada  General  Manager  yang  mempunyai  wewenang  dan 

mengatur  bagian-bagian  yang  dibawahnya,  sedangkan  untuk  melaksanakan  tugas-

tugasnya  General  Manager  dibantu  para  stafnya.  Untuk  proses  pengelolaan  gaji 

ditugaskan kepada bagian HRD yang langsung diberikan kebijakan oleh HRD pusat 

yang  berada  di  Bandung.  HRD  yang  berada  di  Malang  disebut  dengan  HRD 

Representatif  sedangkan  diatasnya  disebut  HRD  Area  yang  terletak  di  Surabaya. 

Semua  urusan  finansial  penggajian  dilakukan  oleh  HRD  Area,  sedangkan  HRD 

Representatif hanya mengurusi operasionalnya, misalnya data absensi, data pegawai 

beserta jabatannya dan data-data mengenai kelengkapan pegawai yang menyangkut 

proses penggajian. Data-data yang dikirim oleh HRD Representatif akan diolah oleh 

HRD  Area,  kemudian  pada  awal  bulan  HRD  Area  langsung  mengirimkan  gaji 

tersebut ke rekening masing-masing karyawan. Secara garis besar, struktur organisasi 

PT. Telkom Malang sudah baik dan berbasis komputer artinya pembagian tugas dan 

tanggung jawab sudah merata di semua bagian. Selain itu, tidak adanya perangkapan 



jabatan membuat struktur organisasi ini berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi 

moral hazard.

4.5.2 Evaluasi Terhadap Fungsi atau Bagian yang Terkait

PT.  Telkom  Malang  sudah  menempatkan  bagian-bagian  terkait  untuk 

melaksanakan operasional  sistem penggajian dengan baik,  yaitu  pada fungsi HRD 

yang bertanggung jawab memeriksa dan membuat daftar gaji. Pada bagian tersebut 

terdapat pengolahan daftar gaji yang sudah berbasis komputer dan bersifat online. Hal 

ini  dapat  meningkatkan  keefisienan  dan  keefektifan  dalam  bekerja  serta  dapat 

menghindari kesalahan.

Kelemahan yang terjadi dari bagian yang terkait adalah belum adanya sanksi 

yang  tegas  dari  pihak  perusahaan  apabila  terjadi  absensi  misalnya  karyawan 

melakukan kecurangan yaitu menitipkan absensi kepada karyawan lainnya sedangkan 

karyawan tersebut tidak masuk. Selain itu, bila di tengah-tengah jam kerja seorang 

karyawan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan dinas di kota setempat, karyawan bisa 

tidak kembali ke perusahaan dan langsung pulang ke rumah, sedangkan untuk absensi 

pulang karyawan tersebut menitipkannya kepada karyawan lain. Untuk mengatasi hal 

ini,  sebaiknya  bagian  HRD  melakukan  pengawasan  pada  saat  jam  kerja  secara 

mendadak.

4.5.3 Evaluasi terhadap Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan oleh PT. Telkom Malang dalam sistem ini sudah 

baik.  Daftar  gaji  dan  rekap  daftar  gaji  disusun  sesuai  kebijakan  perusahaan  dan 

kesepakatan kerja bersama. Sedangkan slip gaji berikut dengan potongan-potongan 

yang menjadi beban tiap karyawan diisi sesuai dengan daftar gaji. Untuk bukti tanda 

terima gaji telah dilakukan pula secara online agar tidak terjadi kebocoran dan semua 



dokumen  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan.  Dokumen  yang  digunakan 

dalam sistem penggajian telah diarsip menurut urutan tanggal sehingga memudahkan 

melakukan pengecekan atas  gaji.  Selain  itu,  dokumen tersebut  bersifat  online  dan 

hanya  bagian  HRD yang  bisa  akses  ke  data  tersebut  sehingga  rahasia  perusahaan 

dapat terjamin.

4.5.4 Evaluasi terhadap Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem

Prosedur  pencatatan  waktu  hadir  dilakukan  dengan  menggunakan  mesin 

pencatat  waktu  yang  dihubungkan  dengan komputer  dan  bersifat  online,  sehingga 

dapat menghindari kesalahan dan dapat meningkatkan keefektifan kinerja perusahaan. 

Prosedur  pembuatan  daftar  gaji  sudah  sesuai  dengan  surat  keputusan  kenaikan 

jabatan,  daftar  lembur,  surat  keputusan  lembur,  dan rekap absensi  karyawan  yang 

sudah  disahkan  oleh  bagian  HRD.  Prosedur  ini  juga  sudah  online  dan 

terkomputerisasi sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan terjadinya 

kesalahan relatif  kecil.  Prosedur pembayaran gaji adalah melalui bank dengan cara 

langsung mentransfer gaji ke masing-masing rekening karyawan.

4.5.5 Evaluasi terhadap Pengendalian Intern atas Penggajian

Dalam sistem pengendalian intern atas penggajian yang diterapkan oleh PT. 

Telkom  Malang,  masih  terdapat  peluang-peluang  yang  menimbulkan  kecurangan. 

Peluang tersebut adalah masalah kehadiran karyawan yang tidak sesuai dengan daftar 

absensi. Oleh karena itu sebaiknya terdapat petugas yang mengawasi secara rutin agar 

tidak  menimbulkan  kerugian  pada  perusahaan  karena  biaya  gaji  yang  dikeluarkan 

tidak sebanding dengan kinerjanya.



BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup ini,  penulis  akan  mengemukakan  beberapa  kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dan hasil evaluasi data yang telah dilakukan pada 

PT.  Telkom  Malang  dan  selanjutnya,  penulis  akan  memberikan  saran-saran  yang 

sekiranya  dapat  berguna  bagi  perusahaan  sebagai  bahan  pertimbangan  terhadap 

tindakan-tindakan  perbaikan  berkaitan  dengan  sistem  penggajian  pada  masa  yang 

akan datang. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer pada PT. Telkom Malang secara umum telah 

dilaksanakan dengan cukup baik dan memadai serta telah dijalankan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan perusahaan. 

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  penulis  dan  evaluasi  data  yang 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi  PT. Telkom Malang mempunyai  struktur yang terpisah 

antara bagian operasional perusahaan dengan bagian HRD, bagian keuangan, 

dan  bagian  unit  sistem  informasi.  Bagian  Operasional  Perusahaan  hanya 

menangani masalah pembelian dan penjualan produk saja, sedangkan bagian 

HRD, bagian keuangan, dan bagian unit sistem informasi menerima kebijakan 

dan diawasi langsung oleh HRD Pusat Bandung.

2. HRD  PT.  Telkom  Malang  disebut  HRD  Representatif.  Tugas  HRD 

Representatif  hanya  menangani  operasional  gaji  karyawan  seperti  data 

pegawai, daftar absensi dan upah lembur. Data-data tersebut kemudian dikirim 

ke  HRD  Area  Surabaya  untuk  diolah  lebih  lanjut.  Kemudian  HRD  Area 



Surabaya mentransfer gaji pegawai langsung ke rekening pegawai, sehingga 

semua urusan financial gaji pegawai ditangani oelh HRD Area Surabaya.

3. Sistem  penggajian  berbasis  komputer  yang  diterapkan  oleh  PT.  Telkom 

Malang telah berjalan dengan baik, sehingga pengendalian internal terhadap 

proses penggajian juga berjalan dengan lancar.  Hal tersebut telah dibuktikan 

dengan adanya sistem online pada setiap kegiatan operasional perusahaan. 

4. PT. Telkom Malang menggunakan absensi online yang terdapat pada portal 

perusahaan dan penggunaan password untuk akses ke mesin absensi tersebut.

5. PT. Telkom Malang masih mengalami hambatan dalam menangani  sharing 

password absensi  pegawai  dan  belum  adanya  sanksi  yang  tegas  dalam 

mengatasi hal tersebut.

6. Pengendalian  intern  dalam  pengolahan  data  berbasis  komputer,  baik 

pengendalian  umum maupun  pengendalian  aplikasi  telah  dilakukan  dengan 

cukup baik dan memadai. PT. Telkom Malang telah melakukan back up data 2 

hari  sekali  pada  komputer  server  dan  1  minggu  sekali  untuk  komputer 

karyawan agar tidak terjadi kehilangan data. Selain itu, adanya sistem Internet  

Protocol yang  berfungsi  untuk  mengecek  validitas  data  karena  setiap 

komputer  memiliki  IP  yang  berbeda-beda,  sehingga  tidak  akan  terjadi 

kesalahan input data di dalam komputer yang dimiliki oleh perusahaan.

5.2 Saran

Dalam upaya  memperbaiki  dan  meningkatkan  efektivitas  penerapan  sistem 

informasi  akuntansi  berbasis  komputer  perusahaan di  masa  depan,  beberapa  saran 

yang penulis usulkan kepada PT. Telkom Malang antara lain: 



1. Memberikan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang melakukan  sharing 

password  absensi,  agar  pembayaran  gaji  yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sebanding dengan  kinerja karyawan.

2. Melakukan  pengawasan  fisik  secara  rutin  terhadap  kehadiran  karyawan  di 

perusahaan, agar sistem pengendalian intern perusahaan berjalan dengan baik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan, semoga saran-saran 

yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi PT. Telkom Malang, khususnya 

dalam melakukan pengendalian sistem penggajian dan pengupahan yang efektif dan 

efisien untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 



LAMPIRAN

Lampiran 1
Log in Absensi



Lampiran 2

Tampilan Rekap Absensi



Lampiran 3

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Nomor : ………………

Sehubungan dengan adanya pekerjaan yang perlu segera mendapat penyelesaian, diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur 

sebagai berikut :

1. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur

No Nama / NIK / Tingkat Unit Kerja Jenis Perkerjaan Yang Dilaksanakan

2. Lama waktu kerja lembur (Tanggal dan jam)

3. Hasil kerja lembur (Diserahkan tanggal berapa dan kepada siapa)

4. Estimasi kerja lembur (Jumlah upah lembur menurut pekerjaan dan jam lembur )

Malang,……..

(Manager Acces Network OP)

proses : di dapet dari absensi lembur yang dibuat atasan dan ditandangani oleh karyawan

Setiap harinya dan didapat dari jaringan akses absensi tiap harinya melalui on line.

Lampiran 4



DAFTAR UANG LEMBUR

No Nama NIK TK Loker Lembur pada Hari Libur Resmi TTD
Jumlah Jam Tarif Per Jam Jumlah Uang

Mengetahui, Assisten Manager TAS Malang

JOM Representatif

(……………….…) (………………………..)

Lampiran 5

PT TELEKOMUNIKASI 



INDONESIA
KANDATEL MALANG

LAPORAN ABSENSI PEGAWAI
KANDATEL  :   MALANG

BULAN :  SEPTEMBER   2006

NO LOKER JUMLAH
JUMLAH HARI

MANGKIR

S A K I T

CUTAH CUBES C. 
HAID CAP CUMIL CLTP 1 

HR
2 

HR
3 

HR
4 

HR
5 

HR
6 

HR
7 
H
R

> 8 
HR

HR 
KERJA 
HILANG

                   

1 KANDATEL MALANG 180         67            - 
  
-      21            - 

  
- 

                 
- 

  
2 

  
6 

  
2 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

         
- 

                
21 

2 KANCATEL BATU 20           5            - 
  
-         -            - 

  
- 

                 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

         
- 

  
- 

3 KANCATEL KEPANJEN 29            -            - 
  
-            - 

  
- 

                 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

         
- 

  
- 

4 KANCATEL BLITAR 36           8            - 
  
-         -            - 

  
- 

                 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

         
- 

  
4 

5 KANCATEL PANDAAN 34           6            - 
  
-         -            - 

  
- 

                 
- 

  
- 

  
1 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
-         1 

                
15 

6 KANCATEL PASURUAN 43            -            - 
  
-         -            - 

  
- 

                 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

         
- 

  
- 

                   

 JUMLAH 342 86 0 0 21 0 0 0 2 7 3 2 0 0 0 1 40

Mengetahui : Malang ,        Oktober  2006
JOM. HR DATEL MALANG STAFF HR DATEL MALANG

BAMBANG 
HERMANTO RAMA SUGIHARTO
NIK. 600303 NIK. 840018



Lampiran 6

DAFTAR GAJI PEGAWAI PER LOKASI PEMBAYARAN

LOKASI GAJI  : Kandatel Malang

Periode gaji :

Lokasi Pembayaran / Nama Bank :

Jenis gaji :

No NIK Nama Pegawai Kode Loker Band Individu Status Pegawai Kode Rekening Gaji Pegawai

Lampiran 7



SLIP GAJI

1. Gaji Dasar xxx 1. Potongan Jamsostek xxx

2. Tunjangan Dasar xxx 2. Potongan Pajak xxx

3. Tunjangan Posisi xxx 3. Potongan Karyawan xxx

4. Tunjangan Jamsostek xxx

5. Tunjangan Pajak xxx Total xxx

6. Tunjangan Lembur xxx

Total xxx

Lampiran 8



PT. TELKOM

KANDATEL MALANG

TGL………. 07.53.38

REKAPITULASI GAJI PEGAWAI MELALUI GIRAL / BANK

Nama Divisi :

Lokasi Gaji :

Periode Gaji :

Lokasi Pembayaran / Nama Bank :

Jenis Gaji :

No Kode Bank Cabang Nama Bank Cabang Jumlah Rekening Gaji bersih

Lampiran 9



PT. TELKOM

KANDATEL MALANG

TGL………. 07.53.38

IKHTISAR DAFTAR GAJI

Nama Gaji :

Unit Kerja / Datel :

Periode Gaji :

Jenis Gaji :

No NIK Nama Pegawai Kode Lokasi Kerja Band Individu Penghasilan Potongan Gaji PPH
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