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Sistem Pengendalian Intern Atas Siklus Penggajian 

 (Studi Kasus pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang) 

 

Disusun Oleh: 

Retni Cindra Gusti 

Dosen Pembimbing: 

Drs. Syaefullah., Ak. 

Abstraksi 

Penggajian merupakan suatu aktivitas yang penting dalam menunjang 

kelangsungan hidup perusahaan. Gaji memiliki arti yang penting sebagai suatu 

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

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

kompleks. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem informasi serta sistem 

pengendalian intern yang baik mengenai penggajian. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih bersifat 

menjelaskan mengenai situasi serta keadaan yang terjadi, mengevaluasinya serta 

memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang muncul. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan siklus penggajian Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I Malang serta memperbandingkannya dengan Sistem dan Prosedur 

yang dimiliki, menganalisa prosedur penggajian  serta informasi – informasi yang 

dihasilkan . 

 

Berdasarkan hasil evaluasi, Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang telah 

memiliki pengendalian intern yang baik atas siklus penggajian, namun terdapat 

permasalahan dengan tidak sesuainya antara pelaksanaan siklus penggajian 

dengan Sistem dan Prosedur yang dimiliki perusahaan tersebut. Permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan pembenahan terhadap Sistem dan 

Prosedur yang dimiliki sehingga sistem dan prosedur tersebut dapat dijadikan 

pedoman yang mencerminkan keadaan sebenarnya dalam perusahaan. 

  

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penggajian, Pengendalian 

Intern. 
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The Internal Control of Payroll Cycle 

(Case Study at Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang) 

 

By: 

Retni Cindra Gusti 

Supervisor: 

Drs. Syaefullah., Ak. 

Abstract 

 

 

 

Payroll is an important activity to support the life of the company. Salary 

has an important meaning as reward from the effort of the employee. For the 

company which has a huge number of employee, the payroll problem will be more 

complicated. Because of that the company need a good information systems and 

internal control systems about the payroll activity. 

 

This is a descriptive research. This research will explain about the real 

situation and condition, evaluating and also giving solution about the problem that 

exists. This research has a purpose to evaluate the implementation of payroll cycle 

at Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang and make comparison with Systems and 

Procedures of that Company, analyzing the payroll procedures and produced 

information. 

 

Based on the evaluation result, Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang 

already has a good internal control of payroll cycle, but still have a problem with 

the mismatch between the real condition of payroll cycle and the Systems and 

Procedures that they have. So that, the problem need to be fixed by doing some 

correction in the Systems and Procedures that they have, in a result the Systems 

and Procedures can be used as directive which reflect the real condition of the 

company. 

 

Key Words : Accounting Information Systems, Payroll Cycle, Internal Control. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin meningkat. Bagi suatu 

perusahaan yang masih tergolong perusahaan kecil, kemungkinan kegiatan 

operasinya masih sangat sederhana sehingga pemilik perusahaan dapat lebih 

mudah melakukan pengawasan atas semua operasinya. Akan tetapi bila 

perusahaan telah berkembang menjadi perusahaan besar, pengawasan atas setiap 

operasi perusahaan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena 

makin  kompleksnya kegiatan perusahaan, sehingga semakin kompleks pula data 

dan informasinya. 

Informasi merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi suatu 

perusahaan. Seluruh perusahaan di seluruh dunia memiliki tingkat kebutuhan yang  

tinggi akan sebuah informasi. Semua jenis perusahaan baik perusahaan jasa, 

dagang maupun manufaktur memerlukan informasi. Hal itu dikarenakan informasi 

merupakan suatu hal yang sangatlah penting serta berguna bagi suatu perusahaan 

untuk mengambil keputusan. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan, maka dikhawatirkan hidup perusahaan akan 

terganggu. Informasi yang dibutuhkan oleh  setiap adalah informasi yang cepat, 

lengkap, dan benar. Sehingga  dengan adanya informasi tersebut kegiatan 

operasional badan usaha dapat lebih lancar dan terarah. Seorang pimpinan 

maupun manajer perusahaan mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang 
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tepat dalam perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan 

operasional badan usaha. Pimpinan maupun manajer perusahaan membutuhkan 

informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap dan benar.  

Dengan adanya informasi yang tepat baik secara waktu maupun 

kandungannya, perusahaan dapat menciptakan suatu positioning yang tepat pula. 

Namun, hal tersebut juga sangat bergantung dari cara pengolahan informasi 

tersebut, sehingga informasi tersebut dapat diinterpretasikan menjadi sesuatu yang 

mudah dipahami dan memberikan manfaat. Kemampuan (skill) seseorang akan 

sangat berpengaruh terhadap hasil interpretasi suatu informasi. Apabila 

kemampuan seseorang dalam menginterpretasi tinggi, maka kualitas informasi 

yang dihasilkan akan semakin tinggi dan akan semakin berguna. Interpretasi 

sendiri dihasilkan dari pengolahan data, sehingga apabila tidak adanya pengolahan 

data maka tidak akan dihasilkan interpretasi itu sendiri. Oleh karena itu, 

pengolahan data harus di lakukan dengan baik untuk menghasilkan informasi 

yang berguna. 

Apabila kita lihat dari definisinya, informasi merupakan output dari 

pemrosesan sebuah data atau hasil dari interpretasi atas input yang selanjutnya 

akan di proses atau diolah untuk menghasilkan output yang memiliki arti tertentu. 

Menurut Bodnar & Hopwood (2004) informasi merupakan data yang diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 

secara tepat.  

Sistem yang dapat memberikan informasi sehingga dapat membantu  dalam 

pelaksanaan proses akuntansi disebut sistem informasi akuntansi. Sistem 
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informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak – pihak luar 

(seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor) dan pihak – pihak dalam (terutama 

manajemen). Berdasarkan pengertian tersebut, maka keberadaaan dari sebuah 

sistem informasi akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. 

Perusahaan yang tidak memiliki sebuah sistem informasi akuntansi pasti akan 

mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya dengan kondisi pasar yang 

semakin kompetitif.  

Seiring dengan perkembangan perusahaan, kegiatan operasional yang 

dilakukan menjadi semakin banyak, sedangkan sistem yang dimiliki oleh 

perusahaan sangatlah terbatas, sedangkan pimpinan perusahaan tidak mungkin 

dapat mengatasi dan mengawasi setiap kegiatan perusahaan seperti dulu. Oleh 

karena itu pengendalian intern yang baik sangatlah diperlukan. Karena  

pengendalian intern yang kurang baik merupakan salah satu penyebab terjadinya 

moral hazard dan fraud (kecurangan) yang dapat merugikan perusahaan. 

  Dalam suatu perusahaan kegiatan pengeluaran kas dalam hal ini 

penggajian merupakan suatu aktivitas penting untuk menunjang kelangsungan 

hidup perusahaan. Gaji memiliki arti penting sebagai suatu penghargaan dari 

usaha karyawan atau tenaga kerja yang jumlahnya sudah ditentukan dengan pasti, 

misalnya bulanan. Gaji merupakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur 

terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan 

serta pembayarannya.  Bagi perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang 
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besar, tentunya masalah penggajian ini akan menjadi lebih kompleks dan 

merupakan  prioritas utama karena penggajian merupakan kewajiban perusahaan 

yang bersifat continue (berkelanjutan). Untuk itu perusahaan memerlukan adanya 

sistem informasi mengenai penggajian 

Sistem informasi mengenai siklus penggajian memiliki arti yang penting 

bagi sebuah perusahaan. Selama ini banyak perusahaan kurang perhatian pada 

siklus penggajian karyawan dan lebih terfokus pada siklus produksi atau 

penjualan, meskipun sebenarnya penggajian tersebut merupakan hal yang penting 

terutama bagi karyawan perusahaan tersebut, dan mempunyai pengaruh yang 

penting pula bagi perusahaan karena apabila penggajian karyawan berjalan 

dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja karyawan ke arah yang lebih baik 

dan akan menguntungkan perusahaan. 

Dalam kegiatan penggajian permasalahan yang terjadi dapat berupa salah 

memasukkan nama karyawan yang dimaksud pada daftar gaji atau daftar lembur, 

tidak tepat atau kurang telitinya dalam penetapan, penggolongan, pencatatan serta 

pembayaran atas gaji. Permasalahan tersebut dapat terjadi jika prosedur 

pengendalian intern perusahaan kurang baik. Agar kegiatan penggajian dalam 

suatu perusahaan dapat berjalan dan diawasi dengan baik, maka kegiatan ini 

memerlukan sebuah pengendalian intern yang baik. Dengan prosedur yang terarah 

dan terkendali, maka akan dapat membantu karyawan dalam melakukan tugasnya 

dengan baik serta dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat 

merugikan perusahaan.  
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Untuk menciptakan pengendalian intern yang memadai diperlukan suatu 

sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi ini merupakan 

keleruruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan 

mengolahnya sehingga menjadi sebuah informasi yang diperlukan sebagai alat 

bantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan kerja. 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang berkantor pusat di Malang merupakan 

sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 

pengusahaan air dan sumber – sumber air, yaitu penyediaan air baku untuk 

industri, PDAM, PLTA, dan lain – lain. Perusahaan Umum Jasa Tirta I ini 

menaungi Kantor Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) yang tersebar di 

beberapa daerah mulai dari ASA I hingga ASA VII. Karyawan yang bekerja di 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I ini mencapai 690 orang. Karyawan tersebut terdiri 

dari Karyawan Organink, Non Organik Berjangka, Non Organik Tidak Berjangka, 

Honorer, dan Outsourcing. 

Sistem penggajian yang diterapkan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I ini 

dilakukan secara tekomputerisasi dan semuanya berpusat di kantor pusat. 

Pelaksanaan prosedur yang kurang atau tidak sesuai dengan standar atau pedoman 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan dapat menimbulkan masalah bagi 

perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Tidak adanya 

prosedur yang seharusnya diterapkan perusahaan merupakan salah satu masalah 

yang mungkin muncul dalam perusahaan. Terdapat bagian dari prosedur yang 

tidak dicantumkan dan juga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur 

di Perusahaan Umum Jasa Tirta I ini. 
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Pihak – pihak atau bagian – bagian yang terkait dengan siklus penggajian 

juga merupakan hal yang perlu diperhatikan perusahaan. Pihak yang terkait dalam 

siklus penggajian adalah Pegawai, Kepala Bagian / Kepala Sub Divisi/ Tenaga 

Ahli, Kepala Biro/ Kepala Divisi/ Kepala Satuan Pengawas Intern/ Kepala Unit, 

Kepala Biro SDM dan Umum. Dalam pelaksanaannya setiap bagian tersebut 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda – beda namun masih saling 

berhubungan dengan bagian yang lain. Pemisahan bagian – bagian yang terkait 

secara jelas wajib dijalankan perusahaan, hal ini untuk menghindari terjadinya 

penggandaan pelaksanaan tanggung jawab. Dalam Perusahaan ini ada beberapa 

bagian yang terlibat dalam siklus penggajian namun tidak nampak dan tidak 

termasuk dalam Sistem dan Prosedur yang dimiliki perusahaan. 

Penggunaan dokumen – dokumen perusahaan dan penerapan pengendalian 

intern perusahaan juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dokumen – 

dokumen yang digunakan harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh pihak – pihak yang terlibat dalam siklus penggajian. Dalam Sistem dan 

Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan kurang dapat menjelaskan mengenai 

dokumen – dokumen yang digunakan dan informasi – informasi yang dihasilkan 

dalam siklus penggajian. Pengendalian intern yang baik juga harus diperhatikan 

oleh perusahaan ini. Dengan adanya perbedaan pelaksanaan terhadap prosedur 

yang ditetapkan dapat dinilai bahwa perusahaan belum dapat menerapkan 

pengendalian intern dengan baik. 
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Keempat hal tersebut diatas merupakan hal – hal yang harus diperhatikan 

dan diterapkan oleh perusahaan. Dengan penerapan hal – hal tersebut dengan tepat 

diharapkan dapat menciptakan suatu pengendalian intern atas siklus penggajian. 

Untuk itu, hasil analisa dan evaluasi yang peneliti lakukan, dituangkan ke 

dalam skripsi yang berjudul : 

“Sistem Pengendalian Intern atas Siklus Penggajian. (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang).” 

 

1.2. Rumusan Permasalahan  

Penulis mencoba mengkaji pedoman dan pelaksanaan siklus penggajian 

perusahaan.  Dalam pembahasan ini, pokok permasalahan yang diangkat adalah: 

apakah pengendalian intern atas siklus penggajian telah berjalan dengan baik?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pengajian yang dimiliki oleh Perusahaan 

Umum Jasa Tirta I. 

2. Untuk mengetahui bahwa pengendalian intern perusahaan yang terkait 

dengan siklus penggajian telah berjalan dengan baik. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur 

penggajian. 

2. Memberikan sumbangan kepada perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam mencari alternatif pemecahan 

atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. 

b. Bagi Penulis 

1. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori – teori yang 

telah diperoleh selama proses perkuliahan. 

2. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sistem informasi 

akuntansi. 

3. Dapat menambah wawasan penulis mengenai sistem informasi 

akuntansi yang baik dan pengendaian internal perusahaan yang 

efektif. 

c. Bagi Pihak Lain 

1. Dapat memberikan referensi yang nantinya digunakan sebagai 

bahan penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi akuntansi. 

2. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin mengetahui lebih 

lanjut sistem informasi akuntansi siklus penghasilan pada 

perusahaan jasa. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Garis Besar pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian 

ini meliputi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaatan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bagian ini menguraikan beberapa landasan teori yang akan dipakai 

sebagai landasan berpikir  penelitian bagi penulis yang akan digunakan sebagai 

dasar pembahasan serta analisis pokok permasalahan yang ada. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini disajikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV ini disajikan hasil penelitian yang didalamnya membahas 

latar belakang obyek penelitian serta hasil analisa data. 
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BAB V : PENUTUP 

Merupakan pembahasan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran –

saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang terkait dalam 

skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan mengenai Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem, Prosedur, Informasi, dan Akuntansi 

Ada beberapa definisi mengenai sistem, prosedur, informasi dan akuntansi. 

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

yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan. Menurutnya pula prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani 

(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi.  

Wilkinson et al. (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan 

(entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sistem adalah kesatuan 

grup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang berfungsi 

bersama guna mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan 

O’Brien (2004) yang menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari suatu 

komponen yang memiliki keterkaitan yang bekerja bersama – sama untuk 

mencapai suatu tujuan dengan menerima suatu input  dan menghasilkan output 

yang diatur melalui proses transformasi. 
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Mulyadi (2001) dan Hoffer (2002) dalam bukunya mendefinisikan sistem 

sebagai sekelompok unsur yang berhubungan erat antara satu dengan yang 

lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Suatu sistem memiliki beberapa elemen. Elemen tersebut antara lain: 

1. Setiap Sistem Terdiri dari Unsur – unsur.  

2. Unsur – unsur tersebut Merupakan Bagian Terpadu Sistem yang 

Bersangkutan. 

3. Unsur Sistem tersebut Bekerja Sama untuk Mencapai Tujuan Sistem. 

4. Suatu Sistem Merupakan Bagian dari sistem Lain yang Lebih Besar. 

Agar dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi, maka 

diperlukan suatu pemahaman mengenai perbedaan antara informasi dan data. 

Seperti yang diungkapkan oleh Baridwan (2002) bahwa terdapat perbedaan antara 

data dan informasi. Data merupakan fakta atau jumlah yang artinya kecil dan 

merupakan kenyataan atau gambaran dari bentuk yang kasar (masih belum diolah) 

tidak berguna dalam pengambilan keputusan. Umumnya data merupakan masukan 

(input) yang akan diproses menjadi informasi. Menurut O’Brien (2004) data 

merupakan fakta atau observasi yang masih belum diolah, umumnya mengenai 

suatu fenomena fisik atau transaksi bisnis. Sedangkan yang dimaksud dengan 

informasi adalah fakta atau jumlah yang mempunyai kegunaan dalam 

pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran (output) dari data yang 

diproses dalam sistem. Menurut Wilkinson et al. (2000) dan O’Brien (2004) 

informasi adalah data yang telah diolah sehingga mengandung arti dan berguna 

bagi seseorang yang membutuhkan atau yang ditujukan.  
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2.1.2 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Sebelum membahas mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi, 

diperlukan adanya pemahaman mengenai definisi sistem informasi yang 

merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Bodnar&Hopwood (2004) 

mendefinisikan sistem informasi sebagai sesuatu yang lebih mengarah pada 

penggunaan teknologi komputer yang mengubah suatu data untuk menghasilkan 

informasi yang lebih bermanfaat. Sistem informasi membantu para pengguna 

untuk bisa memperoleh dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Sedangkan menurut Wilkinson et al. (2000) sistem informasi adalah 

suatu kerangka kerja dimana sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk 

mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahaan.  

Menurut Nash (1989) Sistem informasi adalah sebuah proses daripada 

sebuah entitas atau benda, dan sistem informasi tersebut dapat dipahami lebih 

mudah dari titik berdirinya. Menurutnya, fungsi sistem informasi dari suatu bisnis 

dapat digolongkan menjadi fungsi rutin dan fungsi tidak rutin. Fungsi rutin 

mengacu pada pemrosesan data operasional dan termasuk dalam fungsi akuntansi 

tradisional. Sedangkan fungsi tidak rutin mengacu sebagai pendukung keputusan 

dan memfasilitasi para manajer dengan informasi yang membantu mereka dalam 

membuat suatu keputusan. 

Menurut O’Brien (2004) sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

menerima sumber – sumber data sebagai masukan (input) dan memprosesnya 
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menjadi sebuah produk informasi yang berupa output. Suatu sistem informasi 

memiliki beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain: 

1. Manusia 

2. Perangkat Keras (Hardware) 

3. Perangkat Lunak (Software) 

4. Data 

5. Jaringan (Network). 

Definisi mengenai sistem informasi akuntansi telah diungkapkan oleh 

banyak peneliti. Wilkinson et al. (2000) menjelaskan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah sebuah kesatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber 

daya fisik guna mengubah data ekonomis menjadi data atau informasi akuntansi 

yang digunakan oleh pihak eksternal ataupun internal. Adapun sumber daya 

tersebut terdiri dari database, processor, prosedur, perangkat input dan output, 

dan sumber lainnya. 

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson et al. (2000) adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship)  

Kepengurusan manajemen merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk 

mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi 

menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal 

melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta 

lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan 

dari berbagai laporan pertanggungjawaban. 
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2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.  

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan 

untuk melakukan tugasnya terutama di dalam pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.  

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk 

membantu mereka melakukan tugas setiap hari dengan efektif dan efisien. 

Bodnar & Hopwood (2004) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah sebuah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan alat, yang didesain 

untuk mengubah data keuangan maupun data lainnya menjadi sebuah informasi. 

Aspek yang paling penting dalam sistem informasi akuntansi adalah peran yang 

dimainkan dalam proses pengendalian intern sebuah organisasi.  

 

2.2 Sistem Pengendalian Intern 

2.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern 

Standar Profesional Akuntan Publik (Abdul Halim, 1997:189) 

memberikan definisi tentang Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut: 

 “ Sistem Pengendalian Intern  adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan 

untuk memberi keyakinan (Assurance) yang memadai bahwa tujuan tertentu 

satuan usaha akan dicapai” 

Tuanakotta (1982:94) menyatakan: 

“Pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serta 

kebijaksanaan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan 

harta kekayaannya, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi 
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dapat dipercaya, mengalahkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 

kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.” 

Menurut Mulyadi (2001:165) yang dimaksud pengendalian intern adalah: 

“Sistem Pegendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – 

ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Pengendalian Intern  meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – 

ukuran sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern berdasarkan definisi pengendalian intern adalah: 

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

3. Memajukan efisiensi dalam operasi 

4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan lebih  dahulu. 

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi 

dua macam: pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan 

pengendalian intern administratif (internal administrative control).  

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem 

pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode – metode dan ukuran 
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yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan 

ukuran – ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

2.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern 

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

adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Struktur organisasi menggambarkan pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 

– kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan – kegiatan tersebut berdasarkan 

prinsip – prinsip: 

a. Pemisahan fungsi – fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi. 
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2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi dan setiap penggunaan 

transaksi harus diawasi sedemikian rupa guna pelaksanaan otorisasi. 

 

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

organisasi. 

Cara – cara yang umum diterapkan dalam praktik yang sehat antara 

lain: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan yang 

berwenang 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi. 

d. Perputaran Jabatan (job rotation) secara rutin 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

f. Pencocokan fisik kekayaan dan catatan secara periodik 

g. Pembentukan unit organisasi untuk mengecek efektivitas 

unsur – unsur sistem pengendalian intern 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, 

unsur pengendalian intern dapat dikurangi sampai atas minimal dan 

perusahaan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang 

dapat diandalkan. 

 

2.2.4 Pentingnya Sistem Pengendalian Intern 

Pentingnya pengendalian intern antara lain: 

1. Ukuran perusahaan yang semakin kompleks tidak memungkinkan 

manajemen untuk mengatur secara langsung sehingga dapat 

mengendalikan perusahaan secara efektif, manajemen mengandalkan 

sejumlah laporan dan analisis. 

2. Pengecekan dan review pada pengendalian intern dapat melindungi 

perusahaan dari kesalahan manusiawi dan mencegah kekeliruan dan 

ketidak beresan 

3. Pengendalian intern dapat memberikan kepastian bahwa 

penggelapan maupun peyimpangan dapat diantisipasi atau dideteksi 

sejak dini. 

 

2.2.5 Pengendalian Intern, Sistem Operasional, dan Struktur Organisasi 

Menurut Wilkinson et al. (2000) organisasi bisnis merupakan sebuah sistem 

yang memiliki subsistem berupa organisasi, sistem informasi dan sistem 

operasional. Sebagai sebuah subsistem dari sebuah sistem, tentu saja memiliki 
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keterkaitan dan hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Keterkaitan 

dari masing-masing sistem dipengaruhi dan didukung oleh pengaruh lingkungan 

yang ada di sekitar organisasi tersebut. Salah satu bagian dari lingkungan tersebut 

adalah pengendalian intern. Pengendalian intern mendukung dan mempengaruhi 

dari terjadinya keterkaitan diantara subsistem-subsistem yang ada. 

 

2.2.5.1 Hubungan Pengendalian Intern dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Salah satu tujuan dari penggunaan sistem informasi akuntansi adalah 

menciptakan sebuah pengendalian intern. AICPA mendefinisikan pengendalian 

intern sebagai sebuah pengawasan intern yang meliputi struktur organisasi dan 

semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam 

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam 

operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang 

telah ditetapkan lebih dahulu. 

Penciptaan pengendalian intern didasarkan pada tujuan pengendalian intern 

tersebut. Menurut Wilkinson et al. (2000), tujuan pengendalian intern adalah 1) 

mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasional, 2) meningkatkan 

tingkat keandalan dari laporan keuangan, 3) membantu penerapan peraturan dan 

kebijakan yang ada. 

Menurut Bodnar & Hopwood (2004) pengendalian intern merupakan 

sebuah proses yang dibentuk untuk menyediakan sebuah jaminan yang layak yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi yang berupa: 
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1. Keandalan dari Laporan Keuangan. 

2. Efektivitas dan Efisiensi dari kegiatan operasi. 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan. 

Suatu proses pengendalian intern dari sebuah organisasi terdiri dari lima elemen. 

Kelima elemen tersebut antara lain: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan lingkungan atau lingkup yang 

mempengaruhi suasana suatu organisasi. Komponen ini merupakan 

landasan bagi komponen – komponen pengendalian lainnya, yang 

mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang – orangnya. 

Dalam lingkungan pengendalian terdapat faktor – faktor yang bergantung 

pada kultur masing – masing perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai 

faktor yang berbeda – beda sesuai dengan ukuran dan kompleksitas yang 

terdapat didalamnya. Faktor – faktor yang termasuk dalam pengendalian 

lingkungan antara lain: 

a. Integritas dan nilai – nilai etika. Untuk menekankan pentingnya 

integritas dan nilai – nilai etika diantara para personil, manajemen 

puncak perlu menciptakan suatu iklim dengan cara memberi 

contoh dengan menunjukkan perilaku dan integritas dengan standar 

etika yang tinggi serta memberikan pedoman moral yang baik pada 

karyawan dengan mengkomunikasikan kepada karyawan mengenai 

kebijakan dan peraturan – peraturan yang harus ditaati. Peraturan 

yang dibuat dapat juga dimaksudkan untuk mengurangi atau 
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menghilangkan dorongan yang menimbulkan seseorang melakukan 

tindakan moral hazard. 

b. Komitmen terhadap kompetensi. Komitmen terhadap 

kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, gabungan antara 

kecerdasan, ketrampilan, dan pengalaman yang diminta untuk 

mengembangkan kompetensi. 

c. Filosofi manajemen dan model kegiatan operasional. Banyak 

sekali karakteristik yang membentuk suatu filosofi manajemen dan 

gaya operasinya. Karakteristik tersebut meliputi pendekatan untuk 

mengambil dan memonitor risiko bisnis, indikator – indikator 

kinerja dan laporan penyimpangan, tindakan terhadap laporan 

keuangan, pemilihan prinsip akuntansi alternatif, serta kebiasaan 

dalam melakukan pengolahan informasi, fungsi akuntansi 

personalia. 

d. Struktur organisasi. Persyaratan suatu pengendalian intern yang 

baik dalam struktur organisasi adalah pemisahan fungsi – fungsi 

operasional, penyimpanan dan pencatatan. Struktur organisasi 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemonitoran 

aktivitas perusahaan. 
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e. Dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris merupakan 

wakil pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan hukum 

perseroan terbatas. Fungsi dari dewan ini adalah melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan 

oleh manajemen (direksi) atau dengan kata lain mencegah 

konsentrasi pengendaian pada fungsi direksi. Sedangkan komite 

audit dibentuk untuk memperkuat independensi auditor yang 

dipercaya masyarakat untuk menilai kewajaran laporan keuangan 

yang dilakukan oleh manajemen. Komite audit memiliki anggota 

yang berasal terutama dari pihak ekstern perusahaan. 

f. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab. Perumusan 

kewenangan dan tanggung jawab merupakan lanjutan dari 

pengembangan struktur organisasi. perumusan tersebut dilakukan 

agar setiap individu mengetahui : 

1. Bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain 

dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Untuk hal apa masing – masing individu harus 

bertanggung jawab 

g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Kebijakan dan 

prosedur sumber daya manusia yang dianut akan mempengaruhi 

efektif tidaknya pengendalian intern yang menentukan apakah 

pegawai memiliki nilai – nilai etika, kompetensi dan tingkat 

integritas yang diharapkan. Praktek yang sehat meliputi kebijakan 
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rekrutmen yang baik, pengangkatan karyawan, orientasi pegawai 

terhadap kultur perusahaan, sifat operasi perusahaan, kebijakan 

pelatihan danprogram kompensasi yang memberi penghargaan atas 

kinerja yang  istimewa. 

2. Penilaian Risiko 

Aktivitas penilaian risiko merupakan proses identifikasi, analisis dan 

pengelolaan risiko yang mempengaruhi tujuan organisasi. Aktivitas ini 

sangatlah penting dalam mengetahui tingkat kerugian yang didapat. 

Aktivitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: 

a. Perubahan Lingkungan Eksternal 

b. Risiko Pasar Asing 

c. Perkembangan dan perubahan internal 

d. Munculnya lini Produk baru 

e. Adanya Restrukturisasi dan pengurangan kapasitas perusahaan. 

f. Perubahan kebijakan akuntansi. 

3. Pengendalian Aktivitas 

Pengendalian aktivitas adalah pengendalian yang dibentuk berupa 

aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Pengendalian 

aktivitas tersebut terdiri dari:  

a. Otorisasi 
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b. Pembagian Tugas 

Pembagian tugas dan tanggungjawab terbagi menjadi dua 

tergantung pada jenis proses yang dijalankan, proses manual dan 

proses terkomputerisasi. 

i. Proses manual 

Di dalam proses manual, dapat dilakukan tiga contoh jenis 

pembagian tugas dan tanggungjawab, yaitu 1) adanya pihak 

yang melakukan proses pengotorisasian dalam proses 

transaksi, 2) pemisahan proses pencatatan atas aset, dan 3) 

adanya sebuah rincian tugas dari sebuah tugas utama 

(subtasks). Rincian tugas ini dikerjakan oleh pihak yang 

berbeda-beda. 

ii. Proses terkomputerisasi 

Di dalam proses terkomputerisasi, dapat dilakukan tiga 

contoh jenis pembagian tugas dan tanggungjawab, yaitu 1) 

adanya pihak yang bertugas untuk membuat program 

pengkodeaan, 2) adanya pihak yang bertugas untuk program 

pemrosesan, dan 3) adanya pihak yang bertugas untuk 

pemeliharaan program. 

c. Pelaksanaan pencatatan transaksi 

d. Klasifikasi informasi 

e. Keakuratan Data 

f. Koreksi atas kesalahan (error) 
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4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi dari suatu organisasi 

yang terdiri atas metode dan catatan – catatan yang dibentuk untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, 

mencatat dan melaporkan transaksi – transaksi dari suatu organisasi serta 

menjaga akuntabilitas atas aset dan hutangnya. Sistem informasi tidak 

hanya dibentuk dan diterapkan untuk menghasilkan saldo buku besar yang 

dari mana laporan keuangan disiapkan namun juga untuk menghasilkan 

pengendalian manajemen  dan informasi operasional. Oleh karenanya, 

sistem akuntansi dan pengendalian operasi sangatlah berhubungan dalam 

suatu organisasi. 

Sistem informasi akuntansi harus menghasilkan informasi yang 

tinggi kualitasnya dan mampu dikomunikasikan dengan baik. Aktivitas 

tersebut terdiri dari : 

a. Mengidentifikasikan dan memastikan keandalan data transaksi  

b. Menghasilkan laporan yang tepat waktu dan sesuai agar proses 

klasifikasi dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan benar 

c. Pengukuran yang akurat atas transaksi yang bernilai 

d. Pencatatan yang tepat sesuai dengan periode akuntansinya 

5. Pemantauan 

Pengendalian inten tidak luput dari proses pemantuan. Proses ini 

merupakan tahapan akhir dari sebuah pendesainan sistem informasi. 

Pematauan tersebut terdiri dari : 
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a. Pengamanan Sistem 

Pengamanan sistem biasanya dilakukan berupa penggunaan 

password (kata kunci) yang berkaitan dengan hak akses. 

b. Pengamanan Data 

Pengamanan data biasanya dilakukan dengan adanya sistem 

backup data (data cadangan). Sistem ini mampu mengatasi 

kemungkinan kehilangan data penting di dalam sebuah perusahaan. 

c. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem adalah salah satu aktivitas pemantauan guna 

memastikan bahwa sistem yang diterapkan dapat memfasilitasi 

kebutuhan operasional perusahaan. 

d. Pendokumentasian 

Pemantauan yang telah dilakukan harus mencakup seluruh bagian 

termasuk sistem pendokumentasian. 

e. Penjagaan aset secara fisik. 

Pada tahapan ini adalah tahapan yang memastikan bahwa sistem 

informasi yang dibentuk telah mampu mejaga aset-aset yang ada di 

perusahaan. 

 

2.2.5.2 Hubungan Sistem Operasional dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada subsistem lainnya yaitu 

sistem operasional. Secara umum, sistem operasional adalah sistem yang di desain 

untuk mengerjakan kegiatan operasional harian perusahaan. Menurut Wilkinson et 



 38 

al. (2000) sistem operasional adalah salah satu subsistem internal utama 

perusahaan dan merupakan sistem kerja. Sistem ini merupakan penghubung antara 

sumberdaya yang mengalir masuk ke perusahaan dengan produk atau jasa yang 

mengalir ke luar perusahaan yang tertuju pada pelanggan perusahaan. Sistem 

operasional di dalam perusahaan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sistem 

operasional biasanya di desain sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang ada 

di dalam perusahaan. Dalam hubungan antara sistem informasi akuntansi dan 

sistem operasional, Wilkinson et al. (2000) mengungkapkan setidaknya terdapat 

dua hal yang menghubungkan di antara keduanya : 

1. Sistem informasi mengawasi dan mencatat berbagai hal yang terjadi di dalam 

sistem operasional. 

2. Sistem informasi menyediakan masukan data kepada sistem operasional. 

 

2.2.5.3 Hubungan Struktur Organisasi dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Organisasi adalah suatu kelompok individu yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang sama. Tujuan dari suatu organisai dapat dipisahkan menjadi 

dua yaitu (1) tujuan jangka panjang (non-operational goals) dan (2) tujuan jangka 

pendek (operational goals). Susunan organisasi yang akan dibuat harus 

mempertimbangkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam hubungannya 

dengan pencapaian tujuan diatas, manajemen perlu membuat rencana (fungsi 

planning) dan mengawasi pelaksanaan (fungsi controling). Susunan atau struktur 

organisasi adalah sebuah gambaran yang menjelaskan bagaimana sebuah 

wewenang dan tanggungjawab itu dibentuk. Struktur organisasi yang tepat bagi 
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suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain. Perbedaan struktur 

organisasi di antara perusahaan disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis, luas 

perusahaan, dan banyaknya cabang-cabang lainnya. Salah satu pertimbangan yang 

berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan 

bahwa organisasi itu harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya 

penyesuaian-penyesuaian tanpa harus melakukan perubahan total apabila terjadi 

perubahan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah komponen organisasi. Di dalam 

sebuah organisasi terdapat berbagai macam jenis sistem yang lainnya yang 

membentuk organisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh 

Wilkinson et al. (2000), bahwa pada dasarnya sebuah unit bisnis/organisasi 

merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa komponen karakteristik sistem 

di dalamnya (subsistem). Subsistem tersebut terdiri dari organisasi, sistem 

informasi, dan sistem operasional yang masing-masing menghasilkan fungsi 

organisasi, siklus sistem informasi akuntansi, dan kejadian bisnis dari operasi 

 

2.3 Human Resource Management Cycle (HMRC) 

Setiap organisasi mengharapkan adanya perkembangan ke arah yang lebih 

baik. Biasanya perkembangan tersebut, diawali dari adanya perkembangan atas 

orang yang ada di dalamnya. Memahami siapa orang yang bekerja di dalam 

organisasi dan pihak mana saja yang berperan bagi organisasi, membuat 

organisasi harus memperhatikannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah pengelolaan manusia di dalamnya sehingga dapat mencapai tujuan 
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organisasi yang diharapkan. Pengelolaan tersebut biasa disebut dengan human 

resource management cycle ( HRMC). Gelinas (1990) menyatakan bahwa sistem 

ini memiliki peranan yang penting dalam suatu organisasi. Peranan tersebut antara 

lain: 

1. Penentuan, pencatatan, pemasukan data yang berkaitan dengan aktivitas 

pegawai dan gaji. 

2. Menghasilkan dokumen dan formulir yang berkaitan dengan pegawai 

dan gaji. 

3. Mempersiapkan laporan untuk manajemen. 

4. Menghasilkan laporan yang berkaitan dengan pemerintah. 

5. Membantu mempersiapkan laporan keuangan eksternal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber 

daya manusia memiliki peranan yang penting dalam pencapaian tujuan baik 

tujuan umum maupun kegiatan operasional harian di dalam perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya tersebut dapat dilihat dari dua aktivitas, yaitu aktivitas 

manajerial (personel function) dan aktivitas keuangan (payroll function).  

Aktivitas manajerial yang dihasilkan adalah aktivitas yang berkaitan dengan 

bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, seperti proses pelatihan, proses 

perputaran kerja (job rotation), proses perekrutan karyawan , proses penciptaan 

lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Gelinas (1990,2005) 

menyatakan bahwa terdapat tiga aktivitas utama di dalam fungsi personal atau 

manajerial, yaitu :  

(1) penyeleksian pegawai 
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(2) pengevaluasian pegawai 

(3) penghentian pegawai.  

Aktivitas keuangan (payroll function) merupakan aktivitas yang berkaitan 

dengan  bagaimana sumber daya manusia tersebut diberi penghargaan berupa gaji 

atau upah, bonus dan hal lainnya. Aktivitas ini biasa dikenal dengan siklus atau 

proses penggajian. Aktivitas ini mempertimbangkan seberapa besar uang yang 

perlu dikeluarkan untuk setiap pegawainya dengan memperhatikan latar belakang 

pendidikan, pengalaman bekerja, dan lain sebagainya. Selain itu, aktivitas lainnya 

seperti penentuan bonus dan komisi yang diberikan guna meningkatkan kualitas 

kerja pegawai juga termasuk di dalamnya. Selain itu, terdapat pula aktivitas yang 

menyangkut pencatatan dan pelaporan keuangan atas sumber daya manusia 

tersebut. Human resource management cycle di desain untuk dapat memfasilitasi 

kebutuhan organisasi mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di 

dalam organisasi.  

 

2.3.1 Tujuan Human Resource Management Cycle (HRMC) 

Berdasarkan pernyataan Leonard (1986) dan Wilkinson (2000), dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa tujuan dari HRMC yang 

berhubungan dengan fungsi manajerial atau personal (personal functions) dan 

fungsi keuangan (payroll functions). Tujuan-tujuan tersebut meliputi : 

1. Mengangkat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat 

dikembangkan dengan baik. 
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2. Menghasilkan program pelatihan guna membantu pelaksanaan kegiatan 

kerja pegawai. 

3. Menghasilkan informasi yang dapat dilihat dan di evaluasi prosesnya. 

4. Memberikan data yang sesuai agar dapat  menjalankan fungsi keuangan 

terutama yang berkaitan dengan proses pembayaran gaji atau upah 

kepada karyawan. 

5. Memastikan bahwa status, tarif imbalan dan pengurangan imbalan dari 

pegawai adalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

6. Memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dicatat, diklasifikasikan, 

didistribusikan, dan dilaporkan yang berkaitan dengan pegawai dan 

beban imbalannya telah dicatat dengan sesuai dan akurat. 

 

2.4 Siklus Akuntansi Penggajian 

2.4.1 Definisi Gaji 

 Mulyadi (2001;373) menyatakan bahwa gaji merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan 

manajer.  

 Dalam www.wikipedia.com gaji didefinisikan sebagai bentuk pembayaran 

periodik dari majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak 

kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan 

operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personil atau biaya gaji. Dalam 

akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji. 
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2.4.2 Bagian yang terlibat, Prosedur, dan Dokumen yang digunakan 

Menurut Mulyadi (2001), di dalam siklus penggajian terdapat dua jenis 

bentuk pembayaran yaitu pembayaran berupa gaji dan upah. Menurutnya pula, di 

dalam memperhitungkan besarnya gaji dan upah yang diberikan, manajemen 

memerlukan informasi-informasi sebagai berikut : 

1. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode 

akuntansi tertentu. 

2. Rincian elemen biaya gaji dan upah yang menjadi beban tiap pusat 

pertanggungjawaban, dan tiap produk selama periode akuntansi. 

3. Jumlah biaya dan gaji yang menjadi beban tiap pusat pertanggungjawaban, 

dan tiap produk selama periode akuntansi. 

4. Jumlah gaji dan upah yang diterima tiap karyawan selama periode akuntansi 

tertentu. 

Adapun dokumen yang biasanya terlibat di dalam perhitungan gaji dan upah 

di dalam siklus penggajian adalah : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

2. Kartu jam hadir 

3. Kartu jam kerja 

4. Daftar gaji dan daftar upah 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 
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6. Surat pernyataan gaji dan upah 

7. Amplop gaji dan upah 

8. Bukti kas keluar 

Menurut Bodnar&Hopwood (2004) terdapat beberapa contoh dokumen 

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

lain: 

1. Informasi pegawai (seperti biodata pegawai) 

2. Laporan peraturan pemerintah yang terkait 

3. Daftar gaji atau upah  

4. Tabel beban pajak 

5. Laporan ketentuan tunjangan dan potongan (misalnya asuransi 

kesehatan) 

6. Laporan pajak penghasilan 

Mulyadi (2001:382) mengemukakan mengenai bagian-bagian dalam 

struktur organisasi yang terlibat di dalam sistem penggajian, antara lain:  

1. Bagian kepegawaian. 

2. Bagian pencatat waktu. 

3. Bagian gaji dan upah. 

4. Bagian akuntansi 

5. Bagian keuangan 

Terdapat pula beberapa prosedur yang biasanya membentuk sistem 

penggajian . Prosedur-prosedur tersebut antara lain : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 
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2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 

3. Prosedur distribusi biaya gaji. 

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 

5. Prosedur pembayaran gaji. 

 

2.4.3 Paparan Risiko (risk exposure) dan Pengendalian (controlling) 

2.4.3.1 Paparan Risiko (risk exposure) 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap perusahaan pasti 

memiliki risiko yang perlu dihadapinya. Menurut Wilkinson (2000) paparan risiko 

(risk exposure) adalah ancaman terhadap aset dan kualitas informasi perusahaan 

akibat terabaikannya atau tidak memadainya pengendalian. Menurutnya ada 

berbagai macam jenis-jenis dan tipe risiko, antara lain : 

1. Unintentional Errors. Unintetional errors merupakan risiko yang 

muncul akibat bentuk kesalahan yang tidak disengaja yang 

dilakukan oleh seseorang. Kesalahan ini dapat mengurangi tingkat 

keakuratan dan kepercayaan dari data yang ada. 

2. Deliberate Errors. Deliberate errors merupakan risiko yang 

muncul dikarenakan bentuk kesalahan yang disengaja atau lebih 

dikenal dengan istilah fraud (kecurangan). Tindakan ini cenderung 

melanggar peraturan dan memiliki tingkat risiko yang cukup besar. 

3. Unintentional Losses of Assets. Unintentional Losses of Assets 

merupakan risiko yang muncul dikarenakan bentuk kesalahan yang 
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mengakibatkan kehilangan aset yang dimiliki perusahaan secara 

tidak sengaja dikarenakan kejadian tertentu. 

4. Thefts of Assets. Thefts of Assets merupakan risiko yang muncul 

dikarenakan pencurian aset yang dilakukan oleh seseorang. 

5. Breaches of Security. Breaches of Security merupakan risiko 

masuknya seseorang untuk dapat mengakses atau mengambil data 

perusahaan yang dikarenakan lemahnya pengamanan. 

6. Arts of Violence and Natural Disaster. Arts of Violence and 

Natural Disaster merupakan risiko dari munculnya kejadian-

kejadian berupa bencana alam dan kekerasan lainnya yang tidak 

dapat diprediksikan. 

Hall (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko yang muncul 

dalam suatu organisasi yang tidak menerapkan pengendalian dengan baik. Risiko 

tersebut antara lain: 

1. Dilihat dari keterlibatan pekerja 

Apabila pengendalian dalam proses pembagian gaji tidak 

dilakukan dengan baik, maka mungkin saja akan ada pegawai yang 

menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya 

mereka terima. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya 

penurunan dari moral pegawai dan memburuknya hubungan 

dengan masyarakat sekitar. 
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2. Dilihat dari keterlibatan pemerintah 

Apabila pengendalian dalam proses penggajian tidak dilakukan 

dengan baik, maka mungkin saja akan terjadi pelanggaran hukum 

dan peraturan pemerintah. Pelanggaran itu misalnya jumlah gaji 

atau upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah minimum dan 

lain sebagainya. 

3. Dilihat dari aspek penjagaan atas aset perusahaan 

Apabila pengendalian dalam proses penggajian tidak dilakukan 

dengan baik, maka mungkin saja akan terjadi pencurian atas aset 

perusahaan. Misalnya adanya penggandaan pembayaran gaji, 

pegawai fiktif dan lain sebagainya. 

4. Dilihat dari aspek pelaporan keuangan 

Kesalahan atas pengendalian dapat memberikan dampak yang 

serius dari laporan keuangan yang dihasilkan. Kesalahan pada 

pencatatan jumlah beban gaji yang terhutang, atau yang sudah 

dibayar dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat atas 

laporan keuangan yang dihasilkan.  

Apabila sistem yang diterapkan sudah terkomputerisasi maka terdapat 

beberapa bentuk risiko yang akan dihadapi oleh penggunaan sistem informasi 

(Bodnar&Hopwood;2004), yaitu: 

1. Manipulasi input 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi input 

adalah risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa 
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memanipulasi proses di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu 

kesalahan proses yang dijalankan. 

2. Manipulasi program 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi program 

adalah risiko yang diakibatkan adanya tindakan yang merubah cara 

kerja program yang ada. 

3. Manipulasi data 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, manipulasi data adalah 

risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa memanipulasi 

data di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu kesalahan data 

yang dihasilkan. 

4. Pencurian data 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini dapat 

mengakibatkan penggunaan data yang tidak sesuai dengan haknya. 

5. Sabotase  

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini biasanya 

dilakukan melalui virus yang dimasukkan ke dalam sistem operasi. 

6. Penggunaan sistem yang tidak sesuai 

Dalam kaitannya dengan siklus penggajian, tindakan ini berupa 

terjadinya kesalahan penggunaan sistem yang digunakan guna 

menghitung besar gaji atau upah yang dibebankan. 
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Risiko-risiko yang telah dijabarkan tersebut juga memiliki tingkatan atau 

derajat risiko. Tingkatan atau derajat risiko tersebut tergantung pada beberapa 

faktor (Wilkinson, et. Al: 2000), yaitu : 

1. Frekuensi. Semakin tinggi frekuensi transaksi yang terjadi maka 

semakin tinggi pula paparan resiko yang terjadi. 

2. Kerentanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan suatu aset maka 

semakin tinggi pula paparan resiko yang mungkin terjadinya. 

3. Ukuran. Semakin tinggi nilai kerugian yang mungkin timbul maka 

semakin besar paparan resikonya. 

Risiko-risiko tersebut juga dapat muncul dikarenakan adanya 

permasalahan-permasalahan tertentu. Permasalahan yang memungkinkan 

munculnya risiko tersebut yaitu: 

1. Kolusi. Merupakan suatu kondisi dimana dua atau lebih pegawai 

melakukan aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Kekurangtanggapan. Perusahaan mungkin tidak terlalu peduli 

dengan aktivitas yang merugikan mereka. Mereka mungkin sudah 

memiliki prosedur kebijakan dan pengendalian terkait hal tersebut, 

namun tidak dilaksanakan secara efektif. 

3. Kejahatan Komputer. Komputer sangat bermanfaat untuk 

membantu memperoses data dalam sebuah sistem. Namun 

komputer dapat diatur dan dimanipulasi sedemikian rupa. 
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2.4.3.2 Aspek Pengendalian (controlling) Siklus Penggajian 

Pembentukan dan pemeliharaan suatu sistem pengendalian intern 

merupakan kewajiban manajemen yang penting. Salah satu aspek fundamental 

dari tanggungjawab pengawasan manajemen adalah memberikan keyakinan yang 

masuk akal kepada para pemegang saham bahwa bisnis telah dikendalikan dengan 

baik. 

Wilkinson et al. (2000) mengungkapkan bahwa ada dua macam 

pengendalian yang dapat diterapkan dalam siklus penggajian yaitu pengendalian 

umum (general controls) dan pengendalian aplikasi (application controls).  

Pengendalian umum terbagi atas: 

1.  Pengendalian Organisasional (Organizational Controls). 

Pengendalian organisasional dalam siklus penggajian, memfokuskan 

pada penentuan pola pemisahan tugas dan tanggung jawab pada bagian-

bagian yang terkait di dalam siklus ini. Pengendalian ini penting untuk 

dilakukan agar antara bagian-bagian yang terlibat di dalam siklus 

penggajian, tidak terjadi perangkapan jabatan atau peran yang dapat 

menimbulkan kemungkinan adanya terjadinya moral hazard. Menurut 

Mulyadi (2001; 387) Bagian-bagian yang harus dipisahkan antara lain: 

a. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji Harus Terpisah dari Fungsi 

Pembayaran Gaji. 

Dalam siklus penggajian, fungsi personalia bertanggung jawab atas 

tersedianya berbagai informasi operasi, seperti nama karyawan, 

jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, tarif upah 
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dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Informasi operasi ini 

dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi 

berupa gaji yang disajikan dalam daftar gaji, yang selanjutnya 

digunakan untuk dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Disini 

dapat dikategorikan bahwa fungsi personalia merupakan pemegang 

fungsi akuntansi karena eratnya informasi operasi yang dihasilkan 

oleh fungsi personalia dengan informasi akuntansi yang dihasilkan 

sebagai dasar pembayaran gaji. Untuk menciptakan suatu 

pengendalian intern fungsi akuntansi haruslah dipisahkan dari fungsi 

penyimpanan. 

b. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir Harus Terpisah dari Fungsi 

Operasi. 

Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar 

penghitungan gaji karyawan. Dengan demikian, ketelitian dan 

keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian 

dan keandalan data gaji setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan 

data dan waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi (seperti fungsi produksi atau 

teknik). 

2. Pengendalian Dokumentasi (Documentation Controls) 

Pengendalian dokumentasi ini mengharuskan dijalankannya proses 

pendokumentasian di dalam siklus penggajian. Di dalam setiap proses 

penggajian diperlukan sebuah pendesainan dokumen-dokumen. 
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Dokumen tersebut nantinya harus dibuat secara lengkap, tepat waktu dan 

memiliki isi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat saling mengecek 

(cross-check). Pada siklus penggajian, dokumen yang terlibat adalah 

adalah dokumen sumber dari bukti-bukti transaksi, jurnal, buku besar, 

dan laporan. 

3. Pengendalian Pertanggungjawaban Aset (Asset accountability 

controls) 

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan untuk 

menjamin bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan digunakan 

dengan layak dan dicatat dengan tepat. Pada siklus penggajian, jumlah 

besar gaji atau upah yang dibayarkan harus sesuai dengan ketetapan atau 

kesepakatan di awal kontrak kerja ditambah dengan besarnya alokasi 

bonus dan komisi yang diberikan. 

4. Pengendalian Praktik Manajemen (Management practice controls) 

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan untuk 

menjamin apabila aktivitas di dalam perusahaan, terutama yang 

berhubungan dengan siklus penggajian dapat dilakukan dengan benar. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya seperti merekrut pegawai 

dengan kualifikasi yang tepat dan melakukan pelatihan (training) 

terhadap pegawai tersebut. Lebih dari itu, penerapan kebijakan-

kebijakan manajemen yang berkaitan proses penggajian juga merupakan 

bagian dari praktik manajemen. 



 53 

5. Pengendalian Operasional Pusat Informasi (Information center 

operations controls) 

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dijalankan pada siklus 

penggajian berupa pengelolaan data dan informasi dengan menggunakan 

teknologi komputer. Pengelolaan data yang dimaksud adalah 

pengelolaan data dengan menggunakan pusat data sebagai pusat 

pengendali, penyimpan, dan pengelolah data. Penggunaan pusat data 

tersebut harus dilakukan dengan baik melalui perencanaan yang 

memadai, prosedur yang teratur, dan supervisi. Selain itu, dengan pusat 

data tindakan pencurian atas data penting dapat lebih teratasi. 

6. Pengendalian Otorisasi (Authorization controls) 

Pengendalian Otorisasi merupakan pengendalian yang dijalankan agar 

aktivitas didalam siklus penggajian yang dilakukan dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Pengendalian ini merupakan bentuk 

persetujuan atas aktivitas-aktivitas tertentu sehingga proses operasional 

selanjutnya dapat dijalankan. Dengan pengendalian ini, tindakan 

penyelewengan menjadi lebih sulit terjadi kecuali ada tindakan kolusi 

antara beberapa bagian yang terlibat. Menurut Mulyadi (2001;388) 

pengendalian yang berkaitan dengan sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan mencakup: 
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a. Setiap Orang yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji 

Harus memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai 

Karyawan Perusahaan yang Ditandatangani oleh Direktur 

Utama. 

Hal ini dikarenakan pembayaran gaji didasarkan atas dokumen daftar 

gaji, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama – nama 

karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji. Untuk mengindari 

pembayaran gaji kepada karyawan yang tidak berhak, setiap 

pencantuman nama karyawan dalam daftar gaji harus mendapat 

otorisasi oleh pihak yang berwenang. Setiap orang yang namanya 

tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat pengangkatan 

sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh manajemen 

puncak. Dengan unsur sistem pengendalian intern ini pembayaran 

gaji kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya dapat 

dihindari. 

b. Setiap Perubahan Gaji Karyawan karena Perubahan Pangkat, 

Perubahan Tarif Gaji, Tambahan Keluarga Harus didasarkan 

Pada Surat Keputusan Direktur Keuangan. 

Untuk menjamin keandalan data gaji dan upah karyawan, setiap 

perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung 

penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. 

Dengan demikian setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan 
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pangkat, perubahan tarif gaji, serta tambahan keluarga harus 

didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Keuangan. 

c. Setiap Potongan atas Gaji dan Upah Karyawan selain dari Pajak 

Penghasilan Karyawan harus Didasarkan Surat Potongan Gaji 

yang diotorisasi oleh Fungsi Kepegawaian. 

Setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus mendapat 

otorisasi dari yang berwenang. Oleh karena itu tidak setiap fungsi 

dapat melakukan pemotongan atas gaji yang menjadi hak karyawan, 

tanpa mendapat otorisasi dari fungsi kepegawaian. 

d. Kartu Jam Hadir Harus Diotorisasi oleh Fungsi Pencatat 

Waktu. 

Karena Jam Hadir merupakan salah satu dasar untuk penentuan 

penghasilan karyawan, maka data waktu hadir setiap karyawan harus 

diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sah sebagai dasar 

penghitungan gaji dan untuk keperluan yang lain. 

e. Perintah Lembur Harus Diotorisasi oleh Kepala Departemen 

Karyawan yang Bersangkutan. 

Upah lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja d luar jam 

kerja reguler, dengan tarif upah yang lebih tinggi dari tarif upah 

untuk jam reguler. Untuk menjamin bahwa pekerjaan lembur 

memang diperlukan oleh perusahaan, maka setiap kerja lembur harus 

diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. 

Dengan adanya sistem otorisasi ini, perusahaan dijamin hanya akan 
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membayarkan upah lembur bagi pekerjaan yang memang tidak dapat 

dikerjakan dalam jam kerja reguler. 

f. Daftar Gaji Harus Diotorisasi oleh Fungsi Personalia. 

Daftar gaji merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 

pembayaran gaji kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu 

daftar gaji dan upah ini harus diotorisasi oleh kepala fungsi 

personalia yang menunjukkan bahwa: 

1. Karyawan yang tercantum dalam daftar gaji adalah karyawan 

yang diangkat menurut  keputusan pejabat yang berwenang. 

2. Tarif gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji adalah 

tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang 

berwenang. 

3. Data yang dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah 

karyawan telah diotorisasi oleh yang berwenang. 

4. Perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji 

telah dicek ketelitiannya. 

g. Bukti Kas Keluar untuk Pembayaran Gaji Harus diotorisasi 

oleh fungsi Akuntansi. 

Bukti Kas Keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk 

mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal, dan untuk keperluan 

seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diisi 

oleh fungsi akuntansi (Bagian Utang) setelah fungsi ini melakukan 

verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji. Bukti 
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kas keluar harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Akuntansi 

Keuangan atau Pejabat yang lebih tinggi. 

h. Perubahan Dalam Catatan Penghasilan Karyawan direkonsiliasi 

dengan Daftar Gaji Karyawan. 

Daftar gaji untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh 

masing – masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi 

yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai 

sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang menjadi 

kewajiban setiap karyawan. Dokumen yang merupakan sumber 

pencatatan ke dalam kartu penghasilan karyawan adalah daftar gaji. 

Oleh karena itu, untuk mengecek ketelitian data yang dicantumkan 

dalam kartu penghasilan karyawan, sistem pengendalian intern 

mewajibkan diadakannya rekonsiliasi antara perubahan data yang 

tercantum dalam kartu penghasilan karyaan dengan daftar gaji. 

Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat 

 

7. Pengendalian Akses (Access controls) 

Pengendalian akses merupakan pengendalian yang dijalankan agar suatu 

informasi tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

Poin utama dalam pengendalian ini adalah aspek pengamanan. Artinya 

orang asing di luar haknya tidak dapat mengakses data yang ada di 

dalam perusahaan. 
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Pengendalian aplikasi terdiri dari : 

1. Pengendalian Masukan (Input Controls) 

Pengendalian masukan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang 

dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan. Jika data yang dimasukkan 

tidak sesuai, maka sistem akan secara otomatis menolak data yang 

dimasukkan tersebut. Pengendalian ini biasanya dapat dirancang melalui 

sistem yang digunakan.  

2. Pengendalian Proses (Processing Controls) 

Pengendalian Proses ini adalah pengendalian yang dibentuk untuk 

menjaga supaya data yang telah dimasukkan dapat diproses dengan benar. 

Pengendalian proses ini melakukan cross-check pada tiap proses yang 

dilaluinya. Pengendalian ini memastikan bahwa setiap proses yang 

dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah dibuat sehingga 

menghasilkan keluaran yang tepat. 

3. Pengendalian Keluaran (Output Controls) 

Pengendalian keluaran ini merupakan pengendalian yang diciptakan guna 

memastikan bahwa hasil keluaran dapat sesuai dengan ketentuan, dan 

tingkat kepercayaan hasil yang tinggi serta dapat didistribusikan kepada 

pihak yang benar. 
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Menurut Hall (2001) dan Bodnar&Hopwood (2004), terdapat tiga 

pengendalian proses transaksi, yaitu : 

1. Pengendalian preventif 

Pengendalian preventif adalah teknik pasif yang di desain untuk 

mengurangi frekuensi munculnya peristiwa-peritiwa yang tidak 

diinginkan. Pengendalian preventif memaksa kesesuaian dengan tindakan-

tindakan yang ditetapkan sebelumnya atau yang diinginkan dan karenanya 

menyaring peristiwa-peristiwa yang menyimpang. 

2. Pengendalian deteksi  

Pengendalian deteksi adalah peralatan, teknik, dan prosedur yang di desain 

untuk mengidentifikasi dan mengekspos peristiwa-peristiwa yang tidak 

diinginkan yang terlepas dari pengendalian preventif. 

3. Pengendalian korektif 

Pengendalian korektif adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk 

membalikkan efek dari kesalahan yang dideteksi dilangkah sebelumnya. 

Ini merupakan perbedaan yang penting antara pengendalian deteksi dan 

pengendalian koreksi. 
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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 Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I 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 internal, mengerti tentang maksud yang terkandung serta 

mengetahui bagaiamana hasil laporan yang tercipta dalam aktivitas perusahaan 

tersebut. 
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3.2. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang  

yang bergerak dibidang jasa. 

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. Menganalisa struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas dan 

wewenang di setiap bagian dalam kegiatan operasional 

b. Menganalisa sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern yang 

terjadi pada siklus penggajian. 

3.4. Sumber Data 

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. Data primer yang dikumpulkan 

meliputi: 

1. Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian. 
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2. Pedoman Umum Sistim Penggajian. 

3. Struktur Organisasi. 

4. Dokumen – dokumen yang terkait dengan siklus penggajian. 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pada 

obyek penelitian antara lain: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pihak manajemen Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang yang 

menjadi objek di dalam penelitian ini. Pada metode pengumpulan ini peneliti 

menggunakan dua pendekatan yaitu dengan wawancara terbuka (tidak terbatas 

pembahasannya/terus berkembang) dan wawancara terstruktur (terbatas pada 

pokok pembahasan yang diinginkan). 

2. Observasi 

Metode pengumpulan data ini adalah metode yang melakukan pengamatan 

secara langsung aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I Malang dan selanjutnya menjadi bahan penelitian. Metode 

observasi ini menuntut kejelian peneliti untuk dapat melihat adanya kejadian-

kejadian yang dapat dijadikan dasar di dalam pengevaluasian. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengumpulan-

pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diperoleh dari obyek 

yang diteliti. 



 63 

3.5.Teknik Analisis Data  

       Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskirptif kualitatif yaitu metode penganalisaan data yang 

berbentuk uraian kata – kata atau kalimat atau berupa laporan yang dikumpulkan 

dan dianalisis sehingga  menghasilkan suatu kesimpulan. Langkah – langkah yang 

digunakan dalam menganalisis data antara lain; 

1. Analisis Terhadap Struktur Organisasi yang terkait dengan siklus 

penggajian. 

a. Menganalisis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pihak – 

pihak yang terkait dengan siklus penggajian dan membandingkannya 

dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian yang dimiliki 

perusahaan. 

b. Menganalisis pemisahan bagian – bagian yang terlibat dalam siklus 

penggajian dan membandingkannya Sistem dan Prosedur (Sispro) 

Penggajian yang dimiliki perusahaan. 

2. Analisis terhadap siklus penggajian 

a. Menganalisis mengenai kecukupan bagian – bagian yang terkait dalam 

siklus penggajian dan membandingkannya dengan Sistem dan 

Prosedur (Sispro) Penggajian yang dimiliki perusahaan. 

b. Menganalisis siklus penggajian perusahaan dan membandingkannya 

dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian yang dimiliki 

perusahaan. 
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3. Analisis terhadap dokumen – dokumen dan informasi – informasi 

yang terkait dengan  siklus penggajian 

a. Mengetahui informasi – informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan 

dalam siklus penggajian ( dokumen – dokumen yang dibutuhkan dan 

laporan – laporan yang dihasilkan). 

b. Menganalisa kecukupan informasi yang digunakan dan dihasilkan 

dalam siklus penghasilan dan membandingkannya dengan Sistem dan 

Prosedur (Sispro) Penggajian yang dimiliki perusahaan. 

4. Analisis terhadap Sistem Pengendalian Internal siklus penggajian 

a. Menganalisa kelengkapan dan pendistribusian dokumen dan 

membandingkannya dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian 

yang dimiliki perusahaan. 

b. Menganalisa pelaksanaan otorisasi dokumen – dokumen dan 

membandingkannya dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian 

yang dimiliki perusahaan. 

c. Menganalisa terhadap kecukupan dokumen – dokumen yang 

digunakan disertai tindasan berganda serta pengarsipannya dan 

membandingkan dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian 

yang dimiliki perusahaan. 

d. Menganalisa mengenai kebijakan manajemen apakah seluruh 

kebijakan tersebut telah dibuat secara tertulis. 
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e. Menganalisa mengenai komponen gaji yang diberikan kepada pegawai 

dan membandingkannya dengan Pedoman Umum Sistem Penggajian 

perusahaan. 

f. Menganalisa mengenai prosedur lembur dan membandingkannya 

dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian yang dimiliki 

perusahaan. 

g. Menganalisa mengenai waktu pembayaran gaji dan 

membandingkannya dengan Sistem dan Prosedur (Sispro) Penggajian 

yang dimiliki perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Singkat Objek 

4.1.1.1 Dasar Hukum 

Perusahaan Umum Jasa Tirta didirikan berdasarkan PP No.5 Tahun 

1990 dan PP No. 93 Tahun 1999 diubah menjadi Perum Jasa Tirta I. 

4.1.1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud didirikannya Perusahaan Umum Jasa Tirta adalah untuk 

menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang 

bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta 

melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam 

pengelolaan daerah aliran sungai.  

Tujuan yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta adalah untuk 

turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan 

program pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air dan 

sumber-sumber air. 

4.1.1.3 Visi dan Misi 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Visi: 

BUMN yang mampu mengelola sumberdaya air secara profesional, 

inovatif dan berkelanjutan yang mendapat dukungan dari semua 

pihak yang berkepentingan. 

2. Misi: 

a. Menyelenggarakan jasa untuk kemanfaatan umum atas 

sumberdaya air yang bermutu dan memadai bagi    

pemenuhan hajat hidup orang banyak. 

b. Mengelola sumberdaya air secara efektif dan efisien yang 

meliputi operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan,  

perlindungan, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air 

sesuai tugas yang diberikan Pemerintah dengan  

bertumpu pada partisipasi para pihak yang berkepentingan . 

c. Menyelenggarakan pengelolaan perusahaan untuk mencapai 

kondisi sehat. 

4.1.1.4 Tugas Pokok 

1. Operasi dan  pemeliharaan prasarana pengairan 

2. Pengusahaan air dan sumber-sumber  air 

3. Pengelolaan DPS antara lain  perlindungan, pengembangan dan 

penggunaan air serta sumber-sumber air 

4. Rehabilitasi Prasarana Pengairan 
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4.1.1.5 Pengusahaan Air dan Sumber – sumber Air 

1. Kegiatan Operasi  

Kegiatan Operasi dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat 

memanfaatkan sumberdaya air secara optimal dan mengendalikan 

pengaruh negatifnya yang berupa banjir, kekeringan dan pencemaran 

air. 

Pelaksanaan bidang operasi meliputi :  

a. Manajemen kuantitas air, meliputi antara lain alokasi air 

dan penanggulangan banjir 

b.  Manajemen kualitas air, meliputi antara lain 

pengendalian pencemaran 

2. Kegiatan Pemeliharaan  

Kegiatan pemeliharaan dimaksudkan sebagai upaya menjaga 

air dan sumber air serta prasarana pengairan untuk dapat tetap 

berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 

Pelaksanaan bidang pemeliharaan secara rutin, berkala, darurat 

meliputi :  

a. Air dan sumber-sumber air 

b. Bangunan prasarana pengairan 

c. Daerah Pengaliran Sungai 

d. Fasilitas (Flood Forecasting & Warning System, 

Bengkel, Laboratorium, Gedung dan lainnya) 
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3. Kegiatan Pengusahaan 

Tugas perusahaan dalam kegiatan pengusahaan meliputi 

pengusahaan di bidang sumber daya air dan di bidang lain, dalam 

rangka memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki dan dikelola 

perusahaan. 

a) Pengusahaan Sumber Daya Air (Jasa Air)  

i. Penyediaan air baku untuk Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM): 

1. PDAM Kotamadya Surabaya 

2. PDAM Kabupaten Gresik 

3. PDAM Kabupaten Sidoarjo 

4. PDAM Kabupaten Malang 

ii. Penyediaan Air Baku untuk PLN: 

1. PLTA Sengguruh 

2. PLTA Sutami 

3. PLTA Selorejo 

4. PLTA Wlingi Raya 

5. PLTA Lodoyo 

6. PLTA Tulungagung 

iii. Penyediaan air baku untuk Industri di 

sepanjang aliran sungai  Brantas 

iv. Penyediaan air baku untuk Irigasi : 

1. Daerah irigasi Lodoyo-Tulungagung 
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2. Daerah irigasi Mrican Kiri 

3. Daerah irigasi Mrican Kanan 

4. Daerah irigasi Lengkong-Widas 

5. Daerah irigasi Brantas Kiri – Mojokerto 

6. Daerah irigasi Delta Brantas 

b) Pengusahaan di Bidang Lain (Jasa Non Air) 

i. Usaha Pariwisata 

ii. Jasa Konsultasi, konstruksi dan sewa peralatan serta 

usaha untuk pemanfaatan potensi yang dimiliki 

perusahaan. 

c) Konservasi Sumber Daya Air 

i. Pengelolaan Daerah Tangkapan Hujan 

Untuk Program penghijauan DPS Kali 

Brantas, Perum Jasa Tirta I ikut berperan menyusun 

program kerja terpadu pelestarian air, sumber air, 

dan menyediakan dana secara rutin. 

Dalam pelaksanaannya, Perum Jasa tirta I 

bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam 

upaya penyusunan program pelestarian sumber daya 

air dan tanah, ditujukan untuk memelihara fungsi 

daerah tangkapan hujan serta mengendalikan erosi 

dan sedimentasi yang dilakukan antara lain dengan 

cara: 
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1. Reboisasi dan konservasi tanah 

2. Pembuatan petak percontohan penyuluhan 

3. Pembuatan bangunan pengendali erosi dan 

sedimen 

ii. Pengelolaan Kualitas Air 

Perum Jasa Tirta I berperan serta berupaya 

mewujudkan kondisi kualitas air Kali Brantas sesuai 

peruntukannya dengan melaksanakan pemantauan 

kualitas air dan perijinan pembuangan limbah cair, 

bekerja sama dengan instansi terkait. Perum Jasa 

Tirta I memiliki Laboratorium Kualitas Air di 

Malang dan Mojokerto. 

iii. Pengelolaan Lingkungan Sungai 

Perum Jasa Tirta I bekerja sama dengan 

instansi terkait dalam melakukan penertiban 

penggunaan lahan daerah sempadan sungai dan 

pengembangan wisata sungai. 

iv. Rehabilitasi Prasarana Pengairan 

Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan untuk 

bangunan yang rusak berat. Karena tarif iuran jasa 

air yang berlaku belum memungkinkan untuk 

menanggung semua biaya dalam rangka 

melaksanakan seluruh kegiatan operasi dan 
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pemeliharaan bangunan prasarana pengairan yang 

ada, maka kegiatan rehabilitasi dengan skala besar 

dilaksanakan pemerintah pusat, selebihnya oleh 

Perum Jasa Tirta I. 

 

4.1.1.6 Lokasi dan Wilayah Kerja Perusahaan 

       Penentuan lokasi perusahaan sangat penting karena akan 

mempengaruhi tingkat efisiensi dan kelancaran dalam melaksanakan tugas 

sehari – hari, oleh sebab itu Perusahaan Umum Jasa Tirta I memilih 

tempat yang strategis, yaitu: 

a. Jalan Surabaya 2A Malang, sebagai Kantor Pusat 

b. Jalan Raya Solo Kartosuro Km 7 Surakarta, sebagai Kantor 

Perwakilan Solo. 

Untuk memperlancar aktivitas dalam hubungannya dengan pihak luar yang 

terkait di Jakarta, maka Perusahaan Umum Jasa Tirta I membuka kantor 

perwakilan di: 

c. Jalan Bendungan Hilir Raya, Kompleks Kopro Banjir 18, Jakarta. 

Selain lokasi perusahaan tersebut diatas, Perusahaan Umum Jasa Tirta I 

juga mempunyai Kantor Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) yang 

tersebar antara lain: 

1. Divisi Jasa ASA I 

Jalan Bendungan Sutami 10, Karangkates,  Kabupaten Malang 
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2. Divisi Jasa ASA II 

Desa Jegu, Kecamatan  Sutojayan,  Kabupaten Blitar 

3. Divisi Jasa ASA III 

Jalan Sekartaji 5,  Kediri 

4. Divisi Jasa ASA IV 

Jalan Karah 2, Gunungsari,  Surabaya 

5. Divisi Jasa ASA V 

Jalan Jayengkusuma 35 B, Tulungagung 

 

4.1.2 Gambaran Struktur Organisasi 

Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan. Organisasi perusahaan terdiri dari bagian – bagian 

yang saling terintegrasi dan berhubungan antara satu bagian dengan bagian 

yang lain yang dipengaruhi oleh tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

Perum Jasa Tirta I menerapkan struktur organisasi tipe lini staf. 

Dalam tipe ini wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah 

sehingga bawahan hanya mempunyai seorang pimpinan saja. Di dalam 

organisasi juga terdapat unit – unit yang terdiri dari beberapa staf. 

Struktur organisasi Perum Jasa Tirta I berdasarkan keputusan Direksi 

No. KP.186/KPTS/DU/2007 adalah sebagai berikut: 

a. Unsur Pimpinan: Direksi yang terdiri atas: 

1. Direktur Utama 

2. Direktur Perencanaan & Pengembangan Teknik 
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3. Direktur Pengelolaan 

4. Direktur Sumberdaya Manusia & Umum 

5. Direktur Keuangan 

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Biro – biro, Koordinator – 

koordinator Wilayah, dan Sekretaris perusahaan. 

c. Unsur Pelaksana : Divisi - divisi 

d. Unsur Pengawasan : Satuan Pengawas Intern. 

Gambar mengenai Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jasa Tirta 

I Malang dapat dilihat di bagian lampiran. 

Deskripsi Kerja atau Job Description pada Perum Jasa Tirta I sesuai 

dengan jabatannya masing – masing adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

a. Direktur Utama menerima petunjuk – petunjuk dari dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, tentang 

kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok 

perusahaan dan hal – hal lain yang dianggap perlu. 

b. Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional 

perusahaan sebagai BUMN terhadap pemerintah. Dalam hal 

ini Menteri Negara BUMN dilakukan oleh Direktur Utama 

atas nama direksi. 

c. Dalam menjalankan tugas pokok perusahaan : 

i. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas 

nama Direksi. 
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ii. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas 

nama Direksi, masing – masing untuk bidangnya dalam 

batas – batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib 

dan tata cara menjalankan tugas Direksi. 

d. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama dibantu Kepala 

Satuan Pengawas Intern dan Sekretaris Perusahaan.  

2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknik 

a. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknik mempunyai 

tugas di bidang pengembangan manajemen dan teknologi, 

pengembangan usaha, perencanaan, pengendalian program, 

lingkungan, serta mengelola dan mengembangkan unit bisnis 

strategis. 

b. Dalam menjalankan tugasnya, direktur Pengembangan dan 

Perencanaan Teknik dibantu/ membawahkan: 

i. Biro Pengembangan usaha, manajemen dan Teknologi 

ii. Biro Perencanaan dan Program 

iii. Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan 

iv. Unit Bisnis Strategis 

3. Direktur Pengelolaan 

a. Direktur Pengelolaan mempunyai tugas pengelolaan 

Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah Sungai 

Bengawan Solo di Bidang eksploitasi dan pemeliharaan 

prasarana pengairan yang dimiliki atau dikelola perusahaan. 
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Pengusahaan air dan sumber air, pengendalian operasional, 

dan pemeliharaan peralatan , serta pelestarian Daerah 

Aliran Sungai (DAS). 

b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Pengelolaan 

dibantu: 

i. Koordinator Wilayah Sungai Kali Brantas 

ii. Koordinator Wilayah Sungai Bengawan Solo 

iii. Divisi Jasa ASA I – BT ( Wilayah Sungai Kali Brantas) 

iv. Divisi Jasa ASA II – BT ( Wilayah Sungai Kali Brantas) 

v. Divisi Jasa ASA III – BT ( Wilayah Sungai Kali Brantas) 

vi. Divisi Jasa ASA IV – BT ( Wilayah Sungai Kali Brantas) 

vii. Disisi Jasa ASA V – BS ( Wilayah Sungai Bengawan Solo) 

viii. Disisi Jasa ASA VI – BS ( Wilayah Sungai Bengawan 

Solo) 

ix. Disisi Jasa ASA VII – BS ( Wilayah Sungai Bengawan Solo) 

x. Biro Pengendalian Operasional – BT ( Wilayah Sungai Kali 

Brantas) 

xi. Biro Perencanaan dan Pengendalian Operasional – BS ( 

Wilayah Sungai Bengawan Solo). 

4. Direktur Sumberdaya Manusia & Umum 

a. Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum mempunyai 

tugas di bidang Sumberdaya Manusia pendidikan dan 
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pelatihan, rumah tangga dan sekretariat, perlengkapan dan 

umum, serta jasa konstruksi dan peralatan. 

b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Sumberdaya 

Manusia & Umum dibantu/ membawahkan: 

i. Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Umum 

ii. Divisi Jasa Umum 

5. Direktur Keuangan 

a. Direktur Keuangan mempunyai tugas di bidang keuangan, 

sistem & manjemen mutu, kepatuhan sistem, serta 

pengelolaan pariwisata. 

b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Keuangan  dibantu/ 

membawahkan: 

i. Biro Keuangan 

ii. Biro Sistem dan Manajemen Mutu 

iii. Bagian Pengembangan Pariwisata 

6. Biro Pengembangan Manajemen dan Teknologi 

Biro Pengembangan Manajemen dan Teknologi 

mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan 

pengembangan di bidang manajemen dan teknologi Sumber 

Daya Air, menyiapkan silabus dan materi pelatihan bidang 

SDA, kajian kelayakan pengembangan usaha, merintis 

kerjasama dengan pihak ketiga, melaksanakan jasa konsultasi, 

menetapkan kebijakan tarif, serta mengelola dan 
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mengembangkan Unit Usaha Bisnis Strategis untuk menunjang 

tugas pokok perusahaan dalam rangka mencapai pengelolaan 

yang efektif dan efisien. 

7. Biro Perencanaan dan Program 

Biro Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasi dan membuat perencanaan teknis, rencana 

jangka panjang, program kerja tahunan RKAP & RKOP ( yang 

meliputi antara lain kegiatan kerja, dan kebutuhan dana dan 

sarana kerja), survei investigasi, menyusun pedoman siaga 

banjir, menyiapkan rekomendasi teknis penggunaan lahan/ 

sempadan untuk bangunan, monitoring keamanan bendungan 

dan administrasi kontrak, serta pengendalian program jangka 

panjang dan tahunan di atas termasuk keamanan bendungan 

untuk menunjang tugas pokok perusahaan dalam rangka 

mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. 

8. Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan 

Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan mempunyai tugas 

– tugas pokok menyusun program perlindungan Daerah 

Pengairan Sungai (DPS) dan program – program lain untuk 

menunjang kelestariaan SDA dan penyuluhan serta melakukan 

analisa dan evaluasi pelaksanaannya, menyiapkan rekomendasi 

teknis (penggunaan air dan pembuangan limbah, penggunaan 
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sempadan dan lahan galian C), menyusun pola operasi waduk 

dan alokasi air serta pengelolaan dan pengolahan data 

kuantitas/ kualitas air dan laboratorium kualitas air untuk 

menunjang tugas pokok perusahaan dalam rangka mencapai 

pengelolaan yang efektif dan efisien. 

9. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum 

Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Umum 

mempunyai tugas pokok pengelolaan/ penatausahaan dan 

pengendalian sarana kerja, sumberdaya manusia, pendidikan/ 

pelatihan, peralatan, bahan, dan pengembangan organisasi 

untuk menunjang tugas pokok perusahaan dalam rangka 

mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. 

10. Divisi Jasa Umum 

Divisi Jasa Umum mempunyai tugas pokok 

mendayagunakan sumberdaya dan sarana yang dimiliki dan 

dikelola perusahaan untuk menghimpun pendapatan di luar jasa 

air (tidak termask jasa konsultasi) dalam rangka menunjang 

tugas pokok perusahaan dalam rangka mencapai pengelolaan 

yang efektif dan efisien. 

11. Biro Keuangan 

Biro Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan/ 

penatausahaan dan pengendalian keuangan perusahaan, analisa 
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dan evaluasi kebijakan/ pelaksanaan investasi, penempatan dan 

pemanfaatan dana untuk penunjang tugas pokok perusahaan 

dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. 

12. Biro Sistem dan Manajemen Mutu 

Biro Sistem Pengembangan Mutu mempunyai tugas pokok 

mengembangkan dan membina penerapan sistem prosedur 

tingkat perusahaan dan sistem manajemen mutu sesuai standar 

ISO, membina kepatuhan terhadap sistem maupun ketentuan – 

ketentuan yang berlaku untuk menunjang tugas pokok 

perusahaan dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif 

dan efisien. 

13. Satuan Pengawas Intern 

Satuan Pengawas intern mempunyai tugas pokok 

membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan 

intern keuangan dan operasional perusahaan (termasuk audit 

mutu), pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan, serta 

memberikan saran – saran perbaikan, sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku, dalam rangka mencapai 

pengelolaan yang efektif dan efisien.  

14. Biro Pengendalian Operasional 

Biro Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok 

menyusun jadwal dan alokasi peralatan untuk pengusahaan dan 
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pelaksanaan O&P prasarana, serta melakukan pengendalian 

pelaksanaan O&P di wilayah Divisi Jasa ASA I s/d IV sesuai 

RKAP & RKOP, untuk menunjang tugas pokok Perusahaan 

dalam rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. 

15. Biro Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

Biro Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan membuat 

perencanaan teknis, pola operasi waduk dan program kerja 

tahunan, administrasi kontral, pengendalian program kerja, 

menyusun prioritas program, jadwal dan alokasi sumberdaya 

untuk pengusahaan dan pelaksanaan O&P prasarana serta 

melakukan pengendalian pelaksanaan O&P sesuai RKAP & 

RKOP, pengelolaan/ penatausahaan dan pengendalian sarana 

kerja, keuangan dan bahan di wilayah Divisi Jasa ASA V,VI 

dan VII untuk menunjang tugas pokok perusahaan dalam 

rangka mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. 

16. Divisi Jasa Air dan Sumber Air 

Divisi Jasa Air dan Sumber Air mempunyai tugas pokok 

membuat dan melaksanakan program O&P prasarana pengairan 

(termasuk keamanan bendungan) secara efektif dan efisien dan 

pemanfaatan sumberdaya dalam wilayah kerja masing – 

masing untuk menghimpun dan meningkatkan pendapatan 
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termasuk usaha pariwisata yang menjadi wewenangnya untuk 

tugas pokok perusahaan dalam rangka mencapai pengelolaan 

yang efektif dan efisien. 

 

4.1.3 Gambaran Operasional Siklus Penggajian 

4.1.3.1 Prosedur Siklus Penggajian 

      Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I mempunyai beberapa Kantor perwakilan 

dan Kantor Divisi. Proses penggajian yang dilakukan oleh Perusahaan 

Umum Jasa Tirta I seluruhnya terpusat pada Kantor Pusat.  

       Berikut ini merupakan Narasi Siklus penggajian dan flowchart Siklus 

penggajian yang tertuang dalam Sistem dan Prosedur Penggajian 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I. 
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Gambar 4.1 

Prosedur Penggajian Perusahaan Umum Jasa Tirta I  

           PROSEDUR PENGGAJIAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
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Gambar 4.1 

Prosedur Penggajian Perusahaan Umum Jasa Tirta I (lanjutan) 

 

Sumber: Prosedur Pencatatan dan penghitungan jam kerja untuk pembayaran gaji dan upah 

pegawai. No MP/PJT/05 
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4.1.3.2 Pihak – pihak yang terkait  

       Berikut ini adalah pihak – pihak yang terkait dalam siklus penggajian 

yang tertulis beserta tanggungjawabnya  dalam Sistem dan Prosedur 

Perusahaan Umum Jasa Tirta I. 

1. Pegawai 

a. Mencatat jam datang dan jam pulang pada Daftar Hadir Pegawai 

dengan membubuhkan tandatangan/ paraf 

b. Apabila tidak masuk kerja, pegawai menyampaikan surat tidak hadir 

bekerja. 

2. Kepala Bagian/ Sub Divisi/ Tenaga Ahli 

a. Memeriksa dan memaraf Daftar Hadir Pegawai 

b. Membuat Surat Perintah Lembur apabila bekerja diluar jam kerja biasa 

atau hari kerja biasa 

c. Memaraf/ menandatangani Surat Perintah Lembur dan memeriksa 

pelaksanaannya. 

d. Mengisi catatan dalam hal pegawai tidak hadir bekerja 

e. Membuat Laporan Kehadiran Pegawai, berikut penghitungan 

lemburnya. 

3. Kepala Biro/ Divisi/ SPI/ Unit 

a. Mengesahkan daftar hadir pegawai 

b. Mengesahkan Surat Perintah Lembur bagi pegawai di lingkungan 

kerjanya 
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c. Melakukan pengawasan dan pengendalian jam kerja pegawai 

(termasuk jam lembur) terhadap jam pokok dan plafond lembur. 

d. Mengesahkan laporan kehadiran pegawai 

e. Melakukan evaluasi gaji dan lembur pegawai yang dibayarkan 

terhadap plafond yang ditetapkan. 

f. Khusus divisi mengajukan permintaan Pembayaran Gaji Pegawai. 

g. Membuat Laporan Rekap Kehadiran Pegawai Bulanan. 

4. Kepala Biro SDM dan Umum 

a. Menerima Laporan Kehadiran Pegawai dan Surat Perintah Lembur 

b. Melakukan pengecekan jam kerja dan penghitungan gaji/ upah 

pegawai. 

c. Melakukan pembayaran gaji/ upah pegawai 

d. Melakukan evaluasi jam kerja/ lembur dan plafond/ realisasi 

pembayaran jumlah penghasilan pegawai 

e. Menyampaikan hasil evalusi kepada Direksi dan Kepala Biro/Divisi/ 

Unit terkait. 

 

4.1.3.3 Dokumen yang digunakan  

       Adapun Dokumen yang digunakan dalam Siklus penggajian yang 

tertulis dalam Sistem dan Prosedur Penggajian terdiri dari: 
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a. Daftar Hadir Pegawai 

Merupakan daftar yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran 

pegawai di kantor divisi. Daftar ini diisi oleh pegawai dengan 

membubuhkan paraf setiap pegawai datang dan pulang. 

b. Surat Perintah Lembur 

Surat Perintah Lembur merupakan surat yang dibuat guna 

melaksanakan pekerjaan lembur. Dalam surat ini dicantumkan 

Bagian/ Divisi dimana karyawan bekerja, Hari dan tanggal 

pelaksanaan lembur, nama – nama karyawan yang melaksanakan 

pekerjaan lembur, durasi dalam pelasanaan lembur, dan keterangan 

menenai tugas – tugas yang harus dilaksanakan selama 

melaksanakan kegiatan lembur. 

c. Laporan KehadiranPegawai 

Laporan ini merupakan rekap daftar hadir untuk daftar hadir kantor 

divisi yang berisi nama karyawan, jabatan, kode pegawai, jumlah 

hari kerja, dan jumlah jam kerja. 

d. Daftar Pembayaran Gaji 

Dokumen ini berisi jumlah gaji yang dibayarkan oleh Perusahaan 

yang digolongkan berdasarkan kelompok pegawai dan Biro/Divisi 

yang ada di perusahaan tersebut. 

e. Rekapitulasi Daftar Gaji 

Dokumen ini berisi jumlah gaji yang dibayarkan ke masing – 

masing karyawan. Dokumen ini diserahkan ke Bank untuk 
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digunakan dalam proses transfer ke masing – masing rekening 

karyawan. 

Mengenai format dokumen - dokumen dapat dilihat di bagian lampiran. 

4.1.3.4 Kebijakan Manajemen 

      Kebijakan Manajemen Perusahaan Mengenai Siklus Penggajian 

Tertuang dalam Pedoman Umum Sistem Penggajian Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I No : KP.225/KPTS/DA/2004. Pedoman tersebut meliputi: 

1. Pegawai Perusahaan Terdiri atas; 

a. Pegawai Organik adalah pegawai yang mempunyai keahlian atau 

ketrampilan dan memenuhi persyaratan tertentu, yang 

pengangkatannya berdasarkan formasi dan kemampuan 

Perusahaan. 

b. Pegawai Non Organik: 

i. Pegawai Non Organik Tidak Berjangka adalah pegawai yang 

mempunyai keterampilan yang pengangkatannya berdasarkan 

formasi dan kemampuan perusahaan. 

ii. Pegawai Non Organik Berjangka adalah pegawai yang 

mempunyai keterampilan yang pengangkatannya berdasarkan 

formasi dan kemampuan Perusahaan dengan jangka waktu 

penugasan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 1 

tahun. 
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c. Pegawai Honorer adalah pegawai yang mempunyai keahlian atau 

ketrampilan untuk melaksanakan pekerjaan/ tugas dengan jangka 

waktu penugasan maksimum 1 (satu) tahun. 

2. Golongan pegawai ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, 

pengalaman atau masa kerja dan atau jabatan/ pekerjaan pegawai yang 

bersangkutan. 

3. Macam Golongan mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah 

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

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. 

4. Kenaikan golongan pegawai secara berkala dilaksanakan setiap 4 

(empat) tahun sekali, kecuali apabila ada perubahan jabatan struktural 

dan atau perubahan pendidikan formal mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam Pedoman Pembinaan Karir. 

5. Penurunan Golongan dapat terjadi karena pegawai mendapat hukuman 

jabatan dengan sanksi penurunan golongan. 

6. Strata pegawai ditetapkan berdasarkan formasi, masa kerja, tingkat 

pendidikan formal/ informal , keahlian, keterampilan, prestasi kerja 

dan atau jabatan/ pekerjaan pegawai. 

7. Macam strata mulai mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah 

sebagai berikut: Strata A-a, A-b, A-c, B-a, B-b, B-c, C-a, C-b, C-c, D-

a, D-b, D-c, E-a, E-b, E-c, F-a, F-b, F-c. 

8. Penurunan strata dapat terjadi karena pegawai mendapat hukuman 

jabatan dengan sanksi penurunan strata. 
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9. Gaji Pegawai terdiri atas komponen sebagai berikut: 

a. Gaji Pokok 

b. Tunjangan Keluarga 

c. Tunjangan Pekerjaan 

d. Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

e. Imbalan Lembur 

10. Penetapan Gaji Pokok didasarkan atas pendidikan formal yang 

disyaratkan dan pengalaman/ masa kerja yang diakui perusahaan yang 

tercermin dalam penetapan golongan dan skala gaji pokok. 

11. Penetapan golongan dan skala gaji pokok ditentukan berdasarkan 

pekerjaan, pendidikan formal yang disyaratkan dan pengalaman kerja 

(masa kerja) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman 

Pembinaan Karir. 

12. Besarnya Gaji Pokok berdasarkan golongan dan skala ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Direksi. 

13. Kenaikan Gaji Pokok dapat terjadi karena: 

a. Kenaikan golongan berkala setiap 4 (empat) tahun sekali, 

perubahan jabatan struktural atau penyesuaian pendidikan formal 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pembinaan 

Karir. 

b. Kenaikan skala berkala yang mendapat kenaikan otomatis setiap 

penambahan 1 (satu) tahun masa kerja. 
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14. Penurunan gaji pokok dapat terjadi karena pegawai mendapatkan 

hukuman jabatan dengan sanksi penurunan golongan atau skala. 

15. Penetapan Tunjangan Keluarga didasarkan atas kelompok golongan 

dan jumlah anggota keluarga, dimana jumlah maksimum angka 

keluarga adalah seorang istri/ suami dan 3 (tiga) orang anak yang sah 

menurut hukum yang berlaku. 

16. Apabila Suami dan istri sama – sama bekerja di Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I, tunjangan keluarga dapat dipilih salah satu (Suami atau 

istri) yang dianggap menguntungkan pegawai. 

17. Bagi Karyawati dapat diberikan tunjangan keluarga apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Menyerahkan surat keterangan dari Instansi tempat suaminya 

bekerja yang menyatakan bahwa dalam perhitungan gajinya tidak 

diberikan tunjangan keluarga. 

b. Apabila suami tidak bekerja agar menyerahkan surat keterangan 

tidak bekerja atau tidak mampu bekerja yang disahkan Oleh 

Pejabat Pamong Praja serendah – rendahnya Kepala Kelurahan. 

c. Karyawati yang berstatus janda dan mempunyai tanggungan anak.  

18. Anak yang sudah menikah/ bekerja/ berumur diatas 25 (dua puluh 

lima) tahun tidak mendapat tunjangan keluarga. 

19. Anak yang berumur 21 – 25 tahun tanpa dilengkapi dengan keterangan 

belum menikah dan surat keterangan masih sekolah/ kuliah dari 

pejabat yang berwenang tidak mendapat tunjangan keluarga. 
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20. Kenaikan tunjangan keluarga dapat terjadi karena: 

a. Kenaikan Golongan 

b. Bertambahnya jumlah keluarga yang diperhitungkan dalam 

tunjangan keluarga 

21. Penurunan tunjangan keluarga dapat terjadi karena: 

a. Penurunan golongan sebagai sanksi dari hukuman jabatan 

b. Berkurangnya jumlah keluarga yang diperhitungkan dalam 

tunjangan keluarga. 

22. Penetapan tunjangan pekerjaan didasarkan atas macam pekerjaan yang 

dipegang Pegawai yang tercermin dalam bentuk strata. 

23. Besarnya tunjangan pekerjaan dihitung berdasarkan jumlah hari hadir. 

24. Kenaikan tunjangan pekerjaan dapat terjadi karena kenaikan strata/ sub 

strata sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan (promosi) sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pembinaan Karir. 

25. Penurunan tunjangan pekerjaan dapat terjadi karena: 

a. Penurunan strata/ sub strata sebagai sanksi dari hukuman jabatan 

b. Berkurangnya jumlah hari hadir karena mangkir. 

26. Tunjangan perbaikan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang 

diberikan oleh Perusahaan karena adanya kenaikan indeks biaya hidup 

dengan pertimbangan kemampuan keuangan perusahaan. 

27. Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan ditetapkan dengan surat 

keputusan direksi. 
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28. Imbalan lembur diberikan kepada Pegawai yang bekerja diluar hari/ 

jam kerja yang ditetapkan Perusahaan 

29. Berdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL), pegawai yang bekerja 

melebihi jam kerja normal, kelebihan jam kerja tersebut 

diperhitungkan sebagai jam lembur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kerja Lembur dilaksanakan perintah atasan untuk: 

1. Mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP 

2. Pekerjaan yang mendesak/ mendadak yang tidak dapat 

ditunda penyelesaiannya. 

3. Mengganti petugas dan atau pekerjaan tersebut tidak dapat 

ditinggalkan. 

b. Surat Perintah Lembur (SPL) dibuat sebelum kerja lembur 

dilaksanakan 

c. Pejabat yang berwenang menandatangani SPL adalah Kepala Biro/ 

Divisi/ SPI/ Unit atau pejabat yang lebih tinggi. 

d. Pembulatan jam lembur diatur sebagai berikut: 

1. Kurang dari 30 menit dibulatkan 0 jam 

2. 30 menit atau lebih dibulatkan 1 jam 

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

jam kerja normal yang ditetapkan perusahaan. 

31. Pegawai yang berhak mendapat imbalan lembur adalah pegawai yang 

mempunyai strata D, E, dan F. 
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32. Tanggal 6 dan tangal 21 setiap bulan, Daftar Hadir Pegawai setiap 

periode disahkan oleh Kepala Biro/ Divisi/ Unit/ SPI. Daftar Hadir 

ditentukan sebagai berikut: 

� Periode I dimulai tanggal 21 bulan ini s/d tanggal 5 bulan 

berikutnya. 

� Periode II dimulai tanggal 6 s/d tanggal 20 bulan berikutnya. 

 

4.1.3.4 Informasi yang dihasilkan 

       Informasi yang dihasilkan dari Siklus penggajian Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I berupa : 

1. Laporan Plafon Hari Kerja dan Jam Kerja Tahunan 

Merupakan laporan yang berisi anggaran hari kerja dan jam 

kerja selama satu satun yang di breakdown berdasarkan bulan. 

Laporan ini berisi anggaran hari kerja, anggaran jam pokok dan 

anggaran jam lembur. 

2. Laporan Rekap Kehadiran Pegawai 

Merupakan Laporan yang dibuat tiap periode (bulan) yang 

membandingkan antara plafon jumlah hari kerja dengan jumlah 

hari kerja aktual, serta memperbandingkan plafon jam pokok 

dan jam lembur dengan jam pokok dan jam lembur aktual. 

3. Slip Gaji Pegawai 

Slip gaji merupakan rincian gaji masing – masing pegawai 

yang diserahkan kepada pegawai. Slip gaji ini diterbitkan setiap 
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bulan. Slip gaji ini hanya diberikan kepada pegawai – pegawai 

yang berada d kantor Divisi. Bagi pegawai yang berada di 

kantor pusat dapat melihat rincian gaji yang terdapat dalam 

intranet. 

Mengenai format laporan - laporan dapat dilihat di bagian lampiran. 
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4.2 Analisis Permasalahan dan Pemecahan Masalah 

4.2.1 Analisis Permasalahan 

1. Analisis terhadap Struktur Organisasi yang terkait dengan siklus 

penggajian. 

a. Pelaksanaan kewajiban  dan tanggung jawab pihak – pihak yang 

terkait sudah cukup baik. Pengendalian untuk pihak – pihak yang 

terkait juga sudah baik. Karena perusahaan tidak pernah mengalami 

manipulasi atau kecurangan dalam proses penggajian. 

b. Bagian – bagian yang terlibat dalam siklus penggajian sudah 

dipisahkan dengan baik. Yaitu antara bagian – bagian yang 

melakukan proses penghitungan gaji dan bagian – bagian yang 

melaksanakan proses pembayaran gaji telah dipisahkan. 

 

2. Analisis Terhadap Siklus Penggajian 

a. Ditinjau dari Pelaksanaan siklus penggajian yang dimiliki oleh 

Perusahaan tersebut bagian – bagian yang terkait dengan siklus 

penggajian dinilai sudah cukup. Namun, disini terdapat 

permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya 

penyimpangan antara pelaksanaan proses penggajian yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan standar yang tertera dalam 

Sistem dan Prosedur penggajiannya. Penyimpangan tersebut 

terdapat pada: 
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i. Dalam pelaksanaannya terdapat peran Bagian Anggaran 

yang terlibat dalam proses penggajian. Bagian anggaran ini 

berperan dalam pembuatan voucher pembayaran dan 

melakukan penghitungan atas pajak (PPh 21). Namun 

dalam Sistem dan Prosedur yang ada tidak mencerminkan 

fungsi dari bagian anggaran tersebut. 

ii. Dalam pelaksanaan proses penggajian yang terjadi 

dilapangan, Bagian Akuntansi Manajemen juga turut 

terlibat dalam melakukan tahap verifikasi atas dokumen – 

dokumen yang berkaitan dengan proses penggajian. Namun 

bagian ini juga tidak dicantumkan dalam Sistem dan 

Prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan. 

iii. Dalam pelaksanaan proses penggajian yang terjadi di 

lapangan terdapat fungsi dari Bagian Akuntansi Keuangan 

yang bertugas melakukan pencatatan atas pembayaran gaji. 

Namun bagian ini tidak nampak dalam Sistem dan Prosedur 

yang dimiliki oleh Perusahaan. 

 

b. Siklus Penggajian yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Jasa 

Tirta I ini sudah dilakukan secara terkomputerisasi, namun masih 

ada beberapa hal yang dilakukan secara manual. Dalam melakukan 

proses pencatatan jam hadir karyawan (absensi), Perusahaan 

menerapkan dua jenis absensi; yang pertama dilakukan dengan 
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menggunakan mesin finger print  bagi karyawan di kantor pusat 

dan menggunakan pencatatan jam datang dan jam pulang secara 

manual bagi karyawan yang berada di kantor divisi. Dari 

pelaksanaan yang terjadi dilapangan, penulis dapat menilai bahwa 

terdapat penyimpangan dari pelaksanaan yang terjadi dengan 

Sistem dan Prosedur yang ada. Dalam Sistem dan Prosedur 

Penggajian yang ada dijelaskan bahwa pencatatan jam hadir semua 

karyawan dilakukan secara manual.  

Kegiatan lembur merupakan bagian dari siklus penggajian. 

Perusahaan melaksanakan kegiatan lembur tetapi dalam Prosedur 

yang dimiliki tidak tertulis adanya Prosedur lembur. Dalam 

pelaksanaan lembur yang dijalankan perusahaan dapat dikatakan 

telah baik karena dalam pelaksanaan lembur wajib disertai dengan 

Surat Perintah Lembur (SPL) yang wajib disetujui oleh Kepala 

Biro atau Kepala Divisi. 

 

3. Analisis terhadap dokumen – dokumen dan informasi – 

informasi yang terkait dengan siklus penggajian. 

a. Dalam Siklus penggajian dokumen – dokumen yang digunakan 

dalam siklus penggajian berupa; Daftar Hadir Pegawai, Surat 

Perintah Lembur, Laporan Kehadiran Pegawai, Daftar Gaji 

Pegawai yang Dibayarkan, dan Surat Pengantar Permintaan 

Pembayaran Gaji. Sedang kan informasi – informasi yang 
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dihasilkan dari proses penggajian berupa; Laporan Plafond Hari 

Kerja dan Jam Kerja Tahunan, Laporan Rekap Kehadiran Pegawai, 

Slip Gaji Pegawai, Rekapitulasi Pembayaran Gaji, Rekapitulasi 

Daftar Gaji masing – masing pegawai. 

b. Ditinjau dari segi model, isi maupun informasi yang terkandung 

dalam dokumen – dokumen yang terkait dengan penggajian serta 

laporan – laporan yang dihasilkan dari proses penggajian telah 

sesuai dengan tujuan utama dalam perancangan dokumen – 

dokumen dan laporan – laporan tersebut. Catatan – catatan 

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan 

sudah baik dan dapat menghasilkan informasi – informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

 

4. Analisis Terhadap Sistem Pengendalian Intern Siklus penggajian 

a. Dokumen – dokumen yang digunakan oleh masing – masing 

bagian sudah lengkap dan akurat. Pendstribusiannya telah 

dilaksanakan dengan baik. Namun dalam Sistem dan Prosedur 

yang dimiliki kurang menjelaskan mengenai aliran perpindahan 

dan pendistribusian dokumen. Dokumen – dokumen yang ada telah 

memiliki nomor urut baik tercetak maupun secara tertulis. 

Walaupun beberapa nomor urut tidak tercetak namun 

pengendaliannya tergolong baik dikarenakan masing – masing 

dokumen memiliki tindasan berganda. 
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b. Pelaksanaan otorisasi untuk dokumen – dokumen sudah 

dilaksanakan secara bertingkat dan dilakukan oleh orang – orang 

yang tepat. 

c. Dokumen – dokumen serta laporan – laporan yang digunakan telah 

dibuat secara berganda dan pengarsipan dokumen – dokumen 

tersebut telah dilaksanakan dengan baik. 

d. Kebijakan manajemen perusahaan mengenai Sistem dan Prosedur 

penggajian telah dibuat dan diputuskan oleh pihak manajemen 

secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari dewan direksi. 

e. Komponen gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawannya telah sesuai dengan yang telah tertulis dalam 

Pedoman Umum Sistem Penggajian Perusahaan Umum Jasa Tirta I 

Malang. 

f. Dalam prosedur penggajian dinyatakan bahwa pendistribusian gaji 

kepada karyawan dilakukan melalui transfer bank dan dibayarkan 

paling lambat tanggal 27 setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat 

bahwa setiap bulannya karyawan tidak pernah mengalami 

keterlambatan dalam penerimaan gaji.  
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4.2.2 Pemecahan Masalah 

          Setelah melakukan tahap analisa terhadap sistem dan prosedur penggajian 

serta pelaksanaan yang terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa terjadi 

perbedaan antara sistem prosedur yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di 

lapangan. Namun pelaksanaan yang terjadi dilapangan justru menciptakan suatu 

pengendalian intern yang lebih baik dibanding yang tertuang dalam Sistem dan 

Prosedur Perusahaan. Untuk itu penulis mencoba memberikan usulan terhadap 

perbaikan sistem dan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. 

1. Bagian – bagian yang terlibat dalam siklus penggajian. 

       Dalam Kenyaataan yang terjadi di lapangan terdapat beberapa bagian 

yang ikut terlibat dalam proses penggajian,namun tidak tercantum dalam 

Sistem dan Prosedur yang ada. Untuk itu perlu diadakan perbaikan 

terhadap Sistem dan Prosedur penggajian sehingga dapat menggambarkan 

kenyataan yang terjadi lapangan. Dan lebih menjelaskan mengenai pihak – 

pihak yang turut terlibat dalam proses penggajian. Perbaikan yang 

diusulkan adalah mencantumkan bagian Anggaran, bagian Akuntansi 

Manajemen, dan bagian Akuntansi Keuangan. 

2. Prosedur Lembur 

       Karyawan di perusahaan melaksanakan kegiatan lembur dan 

mendapatkan gaji lembur. Namun dalam Sistem dan Prosedur tidak 

dicantumkan bagaimana prosedur lembur itu. Untuk itu Sistem dan 

Prosedur yang ada perlu menambahkan prosedur lembur bagi 
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karyawannya. Berikut ini adalah hasil pengamatan dan wawancara penulis 

mengenai Prosedur Lembur yang terjadi di lapangan: 

 

i. Prosedur Lembur di Kantor Pusat: 

a. Pegawai yang akan melaksanakan lembur membuat Surat Perintah 

Lembur (SPL) 2 rangkap yg di tanda tangan oleh Kepala Biro /  

b. Setiap tanggal 21 setiap bulannya Kepala Bagian membuat 

rekapitulasi jam lembur 2 rangkap yang ditandatangani Kepala 

Biro. 

c. Rangkap 1 dari Reapitulasi Jam Lembur diserahkan ke Bagian 

SDM. 

 

ii. Prosedur Lembur di Kantor Divisi: 

a. Pegawai yang akan melaksanakan lembur membuat Surat Perintah 

Lembur (SPL) 2 rangkap yg di tanda tangan oleh Kepala divisi. 

b. Setiap tanggal 21 setiap bulannya Kepala Sub Divisi membuat 

rekapitulasi jam lembur 2 rangkap yang ditandatangani Kepala 

Divisi. 

c. Rangkap 1 dari Rekapitulasi Jam Lembur diserahkan ke Bagian 

SDM yang ada di Kantor Pusat. 

Berikut ini adalah usulan diagram alir (flowchart) yang dibuat oleh penulis 

untuk menggambarkan prosedur lembur diatas: 
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Gambar 4.3 

Prosedur Lembur Kantor Pusat 
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Gambar 4.4 

Prosedur Lembur Kantor Divisi 
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3. Prosedur Pencatatan jam hadir karyawan (Absen) 

Prosedur Absen karyawan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan 

dengan yang seperti tertuang dalam Sistem dan Prosedur Perusahaan. 

Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap Sistem dan Prosedurnya. 

Kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan proses absensi karyawan 

sebagai berikut: 

a. Karyawan di Kantor Pusat 

Seluruh karyawan yang berada di kantor pusat baik Karyawan 

Organik, Non Organik Berjangka, Non Organik Tidak Berjangka, 

dan Outsourcing melakukan absen pada mesin finger print pada saat 

jam datang dan jam pulang. 

b. Karyawan di Kantor Divisi 

Seluruh Karyawan yang berada di kantor divisi baik Karyawan 

Organik, Non Organik Berjangka, Non Organik Tidak Berjangka, 

dan Outsourcing melakukan absen dengan mencatat jam datang dan 

jam pulang lalu memarafnya. Setiap harinya daftar hadir tersebut 

harus ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi. 

Setiap tanggal 21 setiap bulannya daftar hadir tersebut direkap oleh 

kepala subdivisi sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh 

Kepala Divisi. Rangkap Pertama Rekapitulasi daftar Hadir tersebut 

dserahkan kepada Bagian SDM yang ada di Kantor pusat untuk 

dilakukan penghitungan gaji. 
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Berikut ini adalah usulan diagram alir (flowchart) yang dibuat oleh penulis 

untuk menggambarkan prosedur absen pada Perusahaan Umum Jasa Tirta 

I Malang: 

Gambar 4.5 

Prosedur Pencatatan jam hadir (absen) 
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4. Siklus Penggajian 

Siklus penggajian yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang tertulis 

dalam Sistem dan Prosedur. Untuk itu Perusahaan perlu memperbaiki 

Sistem dan Prosedurnya dengan mengubah prosedur penggajian yang ada 

yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan serta membuat suatu diagram 

alir (flowchart) yang lebih komunikatif dalam menggambarkan siklus 

penggajian yang ada. Berikut ini adalah hasil pengamatan dan wawancara 

penulis mengenai siklus penggajian yang dilaksanakan oleh Perusahaan: 

a. Setiap tanggal 21 tiap bulannya bagian SDM melaksanakan: 

i. Mencetak daftar absensi pegawai yang menggunakan mesin finger 

print kemudian dicocokkan dengan SPL dari masing - masing Biro 

untuk menentukan jumlah lembur pegawai. 

ii. Memeriksa Rekapitulasi daftar hadir dari masing- masing divisi 

yang sudah ditandatangani oleh Kepala Divisi dan mencocokkan 

dengan Rekapitulasi Jam Lembur. 

b. Bagian SDM melakukan penghitungan gaji dengan cara: 

i. Menginputkan daftar hadir masing - masing pegawai dan jam 

lembur ke program komputer. 

ii. Proses komputer menghasilkan: 

1. a.Rekapitulasi pembayaran gaji (rangkap 3) 

2. b.Slip gaji untuk masing-masing pegawai (rangkap 2) 
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3. Rekapitulasi Daftar Gaji masing - masing pegawai yang 

digunakan untuk mentransfer gaji ke masing - masing rekening 

pegawai. 

c. Bagian anggaran menerima rekapitulasi pembayaran gaji 2 rangkap 

kemudian membuat voucher pembayaran dan ditandatangan oleh kepala 

bagian anggaran. Rangkap 2 rekapitulasi pembayaran gaji diguakan oleh 

bagian anggaran untuk penghitungan pembayaran pajak (pph 21). 

d. Voucher pembayaran selanjutnya diverifikasi oleh bagian akuntansi 

manajemen dan ditandatangani oleh kepala bagian akuntansi manajemen. 

Setelah itu dokumen diserahkan ke Kepala Biro Keuangan. 

e. Apabila transaksi lebih dari 10 juta kepala biro memarafnya dan 

menyerahkan dokumen tersebut ke direktur keuangan. 

f. Pemegang Kas (Kasir) membuat cek/ aplikasi tranfer bank yang 

ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Direktur Keuangan, 

kemudian bersama dengan bagian SDM melakukan transfer ke bank 

dengan membawa rekap daftar gaji untuk masing – masing pegawai. 

g. Slip transfer dan voucher yang telah diotorisasi diserahkan kebagian 

akuntansi keuangan untuk dilakukan pencatatan dan diarsipkan. 

Dari siklus yang dilaksanaakan seperti yang ditulis diatas, penulis mencoba 

untuk membuat usulan diagram alir (flowchart) untuk siklus penggajian: 
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Gambar 4.6 

Prosedur Penggajian 
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Gambar 4.7 

Prosedur Penggajian (lanjutan) 

                             Prosedur Penggajian (lanjutan)
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Gambar 4.8 

Prosedur Penggajian (lanjutan) 
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Gambar 4.9 

Prosedur Penggajian (lanjutan) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan prosedur penggajian di Perusahaan dinilai menyimpang dari 

standar atau pedoman yang dimiliki perusahaan mengenai penggajian. 

Namun adanya penyimpangan tersebut dapat lebih menunjukkan suatu 

pengendalian intern yang baik. Hal ini disebabkan karena Sistem dan 

Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan sudah sangatlah usang, sehingga 

tidak dapat mencerminkan pelaksanaan prosedur penggajian yang terjadi 

sebenarnya. Ada bagian yang tidak dicantumkan dalam prosedur 

penggajian, yaitu prosedur lembur. Prosedur lembur dinilai penting karena 

dapat membantu perusahaan untuk mengukur kepatuhan atas pelaksanaan 

lembur. Dalam Pelaksanaannya Prosedur dan pengendalian atas kerja 

lembur sudah baik karena setiap kegiatan lembur harus disertai Surat 

Perintah Lembur yang telah disetujui oleh Kepala Biro atau Kepala Divisi. 

2. Perusahaan telah mampu memproses dan menggunakan informasi – 

informasi mengenai penggajian dengan baik. Dokumen – dokumen yang 

digunakan sudah mampu memberikan informasi mengenai jumlah 

pembayaran gaji karyawan. Pihak manajemen perusahaan dapat 

menggunakan informasi – informasi yang dihasilkan untuk melakukan 

perencanaan dan penganggaran pengeluaran untuk penggajian bagi 

periode selanjutnya. 
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3. Pelaksanaan pengendalian intern perusahaan sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya  pemisahan bagian – bagian yang terlibat dalam 

siklus penggajian sudah tepat. Selain itu perusahaan telah menerapkan 

otorisasi bertingkat untuk melakukan persetujuan atas pembayaran gaji. 

Dokumen – dokumen yang digunakan juga telah dibuat secara berganda 

dan pengarsipan dokumen – dokumen tersebut telah dilakukan dengan 

baik.  

5.2 Saran 

1. Perusahaan perlu memperbaiki Sistem dan Prosedur Penggajian yang 

dimiliki karena pelaksanaan siklus penggajian telah mengalami 

perkembangan sedangkan Sistem dan Prosedur Penggajian yang dimiliki 

kurang mengikuti perkembangan terhadap pelaksaanaannya. Penulis 

menyarankan agar perbaikan ini meliputi bagian – bagian yang terlibat 

dalam siklus penggajian, dokumen – dokumen yang digunakan, pihak – 

pihak yang berhak melaksanakan otorisasi, informasi – informasi yang 

dihasilkan, serta alur pendistribusian dokumen. Diharapkan dengan adanya 

perbaikan Sistem dan Prosedur dapat digunakan sebagai proses 

pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan Siklus penggajian. 

2. Perusahaan perlu menambahkan Prosedur Lembur dalam Sistem dan 

Prosedur yang dimilikinya. Penulis menyarankan agar penambahan 

tersebut meliputi bagian – bagian yang terlibat dalam siklus penggajian, 

dokumen – dokumen yang digunakan, pihak – pihak yang berhak 

melakukan otorisasi, informasi – informasi yang dihasilkan, serta alur 
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pendistribusian dokumen. Dengan adanya sebuah prosedur Lembur ini 

diharapkan dapat dijadikan sebuah alat untuk melaksanakan proses 

pengendalian dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan 

lembur. 

5.3 Keterbatasan 

Usulan mengenai Sistem dan Prosedur yang dibuat oleh penulis masih bersifat 

rancangan. Sehingga perlu ditindaklanjuti lebih mendalam sebelum sistem dan 

prosedur tersebut diimplementasikan dalam perusahaan. 
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