
7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Sistem dan Prosedur 

2.1.2 Pengertian Sistem 

menurut Baridwan (2009: 3) mendefinisikan sistem sebagai 

suatu kerangka dariprosedur-prosedur yang saling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan skemayang menyeluruh, untuk melaksanakan 

suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.. Adapun menurut 

Jogiyanto (2009:1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-samauntuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu Sedangkan pengertian sistem sistem adalah rangkaian dari dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Menurut Gaol (2008:9) sistem adalah hubungan unit 

dan unit lainya yang berhubungan satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan satu samalainya. Disisi lain menurut  Marshall (2015:3) 

sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan (inter-related) atau sub sistem-subsistem yang bersatu 

untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan, bahwa sistem 

merupakan dua komponen atau lebih yang saling berhubungan yang 

berfungsi dan mempunyai tujuan yang sama. 

 

2.1.3 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah sesuatu hal yang dilakukan selangkah demi 

selangkah kleikal tersusun secara sistemmatis berdasarkan urutan 

urutan yang teperinci Sri Dewi Anggadini (2011:23) dan menurut 

Ardiyose (2013:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang 

merupakan rangkaian tindakanyang menyangkut beberapa orang dalam 

satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu 
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kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan 

dilaksanakan secara beragam sementara menurut Zaki Baridwan 

(2009:30) Prosedur merupakan urutan pekerjaanklerikal yang 

melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusununtuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang 

seringterjadi . Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah urutan klerikal yang terdiri dari pencatatan dan 

penulisan, menggandakan serta memindah dan membandingkan yang 

bertujuan menjamin penanganan berbagai transaksi yang terjadi pada 

perusahaan yang secara rutin. 

 

2.1.4 Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Hery (2013:159) Pengendalian intern adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau 

kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, 

menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta 

memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang 

serta kebijakan manajemen telahdipatuhi atau dijalankan sebagaimana 

mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.menurut Krismiaji (2010: 

218) mendefinisikan bahwa pengendalian internal sebagai rencana 

organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi 

aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, dan dapat dipercaya 

memperbaiki efisiensi dan untuk ditaatinya kebijakan manajemen. 

Sedangkan Valery G. Kumaat (2011:15) Pengendalian intern adalah 

suatu cara untuk mengarahkan, 

mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia 

berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) 

dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun 

tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek 

dagang) sedangkan menurut Azhar susanto (2013:95) Pengendalian 

intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, 

manajemen dan karyawan yang dirancang untuk 9 memberikan jaminan 
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yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: 

efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan uang dapat 

dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang 

saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan 

fungsi utama perusahaan. 

2.1.5 Tujuan Pengendalian Internal 

Manajemen biasanya memiliki tiga tujuan umum dalam 

merancang sistem pengendalian internal, diantaranya adalah: 

a. Keandalan laporan keuangan 

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan 

keuangan bagi investor, kreditor, dan para pengguna lainnya Arens 

et al. (2011: 320). Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan 

professional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai 

dengan standar pelayanan Arens et al. (2011: 320). 

b. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi 

Pengendalian internal dalam suatu perusahaan akan 

mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan 

efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan Arens 

et al. (2011: 320). Sebuah tujuan penting atas pengendalian internal 

tersebut adalah informasi keuangan dan non keuangan mengenai 

kegiatan operasional perusahaan yang akan digunakan dalam 

pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan Arens et al. 

(2011: 320). 

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Semua perusahaan harus taat terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya 
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hukum perlindungan dengan akuntansi adalah peraturan perpajakan 

Arens et al. (2011: 320). 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengendalian internal 

mempunyai pengertian yang luas yang tidak hanya mencakup masalah 

akuntansi saja, tetapi juga mencakup segala aspek manajerial 

sehubungan dengan pengelolaan perusahaan. Pengendalian internal 

bukan merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri di dalam perusahaan, 

melainkan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

 

2.1.6 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79) Sistem pengendalian 

internal dalam perusahaan harus dilaksanakan oleh setiap pihak dengan 

baik. Jika pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik maka 

sistem pengendalian internal perusahaan tersebut dapat dikatakan sudah 

memadai. Sistem pengendalian internal perusahaan dapat dinilai dengan 

cara mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pengendalian internal 

tersebut. Sedangkan, kelebihan dan kelemahan sistem pengendalian 

internal dapat diketahui dengan cara melihat unsur-unsur sistem 

pengendalian internal perusahaan manurut Anastasia dan Lilis (2011: 

82), Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, 

dengan pengukuran yang dipilih olehsuatu kegiatan usaha untuk 

mengamankan harta kekayaannya, mengecek 13keakuratan dan 

keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan 

efisiensioperasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial 

yang telah ditetapkan. . Berikut ini unsur-unsur sistem pengendalian 

internal : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan 

wewenang secara tegas 

Setiap organisasi pastinya mempunyai struktur organisasi. 

Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 
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melaksanakan kegiatan pokok perusahaan Struktur organisasi 

perusahaan menggambarkan adanya pemisahan tugas serta 

wewenang bagi setiap anggota organisasi. Pemisahan tugas dan 

wewenang yang jelas mengindikasikan perusahaan telah memenuhi 

salah satu unsur pengendalian internal Harus dipisahkan fungsi-

fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. 

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi 

yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. 

Sedangkan fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.Suatu fungsi tidak 

boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua 

tahap transaksi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya. 

Setiap elemen dalam suatu organisasi menjalankan tugas dan 

membuat keputusan yang mempengaruhi aset perusahaan. Setiap 

kegiatan yang terjadi harus mengikuti kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dan kemudian menerapkannya kepada 

mereka untuk dilaksanakan. Penerapan ini disebut sebagai otorisasi. 

Oleh sebab itu, dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas 

dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 

menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam 

organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang 

untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

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

organisasi. 

Setiap elemen dalam organisasi memiliki tugas serta fungsi 

masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Pelaksanaan 

kegiatan oleh masing-masing elemen harus sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan perusahaan. Agar pelaksanaan setiap transaksi 
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dapat berjalan dengan baik, maka harus diciptakan cara-cara untuk 

menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara 

yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas adalah. 

 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

Salah satu alat yang digunakan untuk memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi yaitu formulir. Oleh karena itu, 

penggunaan formulir harus dikendalikan pemakaiannya dengan 

cara diberikan nomor urut tercetak sehingga akan dapat 

menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. 

2) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur 

tangan dari orang lain. 

Setiap transaksi yang terjadi harus ada campur tangan dari 

pihak lain, hal ini untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan 

ataupun tindak kejahatan lainnya. Dengan demikian, akan terjadi 

saling internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit 

organisasi yang terkait sehingga setiap unit organisasi akan 

melaksanakan praktik yang sehat dalampelaksanaan tugasnya. 

3) Perputaran jabatan (job rotation). 

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat 

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya 

sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari. 

4) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal. 

Unit organisasi ini disebut dengan satuan pengawas 

internal.Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, maka satuan 

pengawas internal ini harus tidak melaksanakan fungsi operasi, 

fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi serta harus 

bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak. 
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5) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Di antara empat unsur pokok pengendalian internal 

tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem 

pengendalian internal yang paling penting. Karyawan yang jujur 

dan ahli dalam bidangnya dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

efektif dan efisien. Namun demikian, manusia biasa tidak akan 

terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Oleh sebab itu, untuk 

mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, 

dapat ditempuh dengan berbagai cara menyeleksi calon 

karyawan berdasarkan penyataan yang dituntut oleh 

pekerjaannya dan pengembangan pendidikan karyawan selama 

menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan pekerjaannya. 

 

2.2. Pengertian Sistem Akuntansi  

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016: 1) Sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang 

berfungsi bersama sama untuk mencapai tujuan tertentu. sistem 

akuntansi adalah rangkaian formulir, catatan dan laporan yang 

menyediakan informasi keuangan bagi manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk 

menghasilkan dan mengelola laporan keuangan suatu perusahaan yang 

akan digunakan untuk manajemen dan kelangsungan perusahaan untuk 

pengambilan keputusan. unsur yang terdapat dalam sistem akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan 

istilah dokumen. 



14 

 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 

untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 

dan data lainnya. Sumber informasi pencatatn dalam jurnal ini 

adalah formulir. 

c. Buku Besar (General Ledger) 

Buku Besar (General Ledger) terdiri atas rekening-rekening 

yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan 

disajikan dalam laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Buku Pembantu ini terdiri dari rekenig-rekening pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 

dalam buku besar 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 

dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba 

yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya 

pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang. 

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan 

merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di 

Indonesia. Bastian (2010:3) dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Butir B UU Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang 

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan 

tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 

(DJPB) atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat 

Pengesahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

segera Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) 

b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 
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Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian 

Pekerjaan (Ba HP3), pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA atau kuasa PA (selaku 

pemberi kerja) untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat 

Penerbit SPM berkenaan. SPP Sekurang-kurangnya harus memuat: 

1) Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan 

2) Nomor dan tanggal kontrak 

3) Nilai kontrak 

4) Jenis atau lingkup pekerjaan 

5) Jadwal penyelesaian pekerjaan 

6) Nilai pembayaran yang diminta 

7) Identitas penerima pembayaran (nama orang atau perusahaan,          

alamat, nomor rekening, dan nama bank) dan tanggal jatuh tempo 

pembayaran. 

c. Penerbitan Surat Perintah Membayar 

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan dinyatakan 

sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. 

Instansi penerbit SPM harus menyampaikan kepada KPPN: nama, 

specimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenanagan untuk 

menandatangani SPM, dan cap dinas Instansi penerbit SPM. 

d. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

SPM disampaikan oleh PA (Pengguna Anggaran) Kuasa PA 

melalui loket penerimaan SPM, kemudian setelah lengkap 

diserahkan kepada Seksi Perbendaharaan oleh petugas. 

SP2D kemudian diterbitkan dengan ketentuan: 

1) SP2D ditandatangani bersama oleh Seksi Perbendaharaan dan    

Seksi Bank atau Giro Pos atau Seksi Bendum. 

2) Penerbitan SP2D dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari 

kerja sejak diterimanya SPM dari Pejabat Penerbit SPM. 
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3) SP2D diterbitkan rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul 

Seksi Bank atau Giro Pos atau Seksi Bendum (Nomor 1) yang 

disampaikan kepada: lembar 1 untuk Bank Operasional, Lembar 2 

untuk Penerbit 

e. Jenis Pembayaran 

Pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran Langsung (LS) dan 

pembayaran Uang Persediaan (UP). Pembayaran langsung adalah 

pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak 

yang berhak atau rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan 

oleh PA atau kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti 

pengeluaran yang sah. UP adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

oleh KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan. 

 

 

2.3 Sistem Gaji dan Sistem Akuntansi penggajian 

2.3.1 Pengertian Gaji 

Gaji sebagai salah satu hal yang paling penting bagi setiap 

karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, karena gaji 

dapat memotivasi dan mendorong setiap karyawan atau pegawai untuk 

lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya. 

Menurutt Soemarso (2009:307) Gaji adalah imbalan kepada pegawai 

yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang 

jumlahnya biasayanya tetap secara bulanan. Sedangkan menurut Diana 

dan Setiawati (2011:174) mendefinisikan upah diberikan atas 

dasarkinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada perusahaan. 

Upah adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan    

.gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, sedangkan upah 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 
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karyawan pelaksana (buruh), dan biasanya gaji dibayarkan secara tetap 

perbulan. 

Gaji antar karyawan biasanya berbeda-beda, karena dapat 

dipengaruhi oleh pendidikan, kemampuan, pengalaman, kondisi 

perusahaan, serta hasil kerja karyawan tersebut. Sedangkan gaji pokok 

karyawan atau pegawai sudah ditetapkan dalam peraturan 

pemerintahan. Selain gaji pokok, pegawai negeri sipil juga akan 

mendapat tunjanagan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah 

sesuai dengan undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib 

membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin 

kesejahteraan PNS. Selain itu, komponen gaji yang diterima PNS hanya 

terdiri atas 3 macam, yaitu: gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan 

kemahalan. 

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan 

beban kerja tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja 

dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan 

dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga 

yang berlaku di daerah masing-masing. 

a. Tunjangan 

Tunjangan merupakan suatu unsur balas jasa yang diberikan 

langsung kepada pegawai dan dapat diketahui secara pasti. Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

pada pasal 21 menerangkan bahwa PNS berhak menerima tunjangan, 

antara lain: 

1) Tunjangan suami atau istri 

Tunjangan suami atau istri diberikan paling tinggi 10% dari 

gaji pokok 

2) Tunjangan Anak 

@ 1 anak : 2% dari gaji pokok 
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*Anak memperoleh tunjangan sampai 21 tahun, hanya 2 orang 

anak yang ditanggung oleh Negara. 

3) Tunjangan umum dan tunjangan jabatan atau biasa disebut dengan 

tunjangan struktural. 

Tunjangan Umum: untuk staff 

Tunjangan Jabatan : untuk pimpinan 

4) Tunjangan Beras 

Tunjangan yang diterima setiap Pegawai Negeri Sipil setiap 

bulannya. 

5) Tunjangan kesehatan 

Tunjangan kesehatan ini diberikan kepada pegawai dan keluarga 

yang ditanggungnya, untuk pengobatan atau perawatan dirumah 

sakit. 

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 2014 pasal 82 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa PNS yang telah 

menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, 

kecakapan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat 

diberikan penghargaan berupa: 

1) Tanda kehormatan. 

2) Kenaikan pangkat istimewa. 

3) Kesempatan prioritas untuk penggembangan kompetensi. 

4) Kesempatan menghadiri acara resmi dan acara kenegaraan. 

5) Disiplin PNS 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 86 

tentang disiplin PNS berisi bahwa setiap PNS yang melakukan 

pelanggaran akan dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian, bagi seorang 

PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat, yaitu dengan 

pemberhentian dengan tidak hormat, dan dicabut haknya untuk 

memakai tanda kehormatan. 

2.3.2 Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

Gaji pada umumnya merupakanpembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh para karyawan yangmempunyai jenjang 
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jabatan manager, dan dibayarkan secara tetap per bulan Adapun 

menurut Mardi (2011:107) gaji adalah sebuah bentuk pembayaran 

atau sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai. Sistem 

akuntansi penggajian terdiri dari: 

a. Dokumen yang digunakan 

Menurut dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan. Misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan 

baru, kenaikan pangkat, pemberhentian sementara (skoreshing), 

pemindahan dan lain sebagainya. 

2) Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk 

mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam 

hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula 

berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 

3) Daftar Gaji 

Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, 

dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang 

karyawan, dan lain sebagainya. 

4) Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per bagian, yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji. 

5) Surat Pernyataan Gaji 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji 

bersamaan dengan pembutan daftar gaji, dalam kegiatan yang 

terpisah dari pembuatan daftar gaji. 

 

b. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
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Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian 

adalah sebagai berikut: 

1) Jurnal Umum 

Di dalam pencatatan gaji, jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam setiap 

departemen dalam perusahaan. 

2) Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja 

langsung yang digunakan untuk pesanan tertentu. 

3) kartu biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja 

tidak langsung dan biaya kerja nonproduksi setiap departemen 

dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam 

kartu biaya ini adalah bukti memorial. 

4) Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan 

berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. 

Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar 

perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap 

karyawan. Di samping itu, kartu penghasilan karyawan ini 

digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan 

dengan di tanda tanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi yang Terkait 

Menurut fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah 

sebagai berikut: 

1) Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari pegawai baru, 

menyeleksi calon pegawai, memutuskan penempatan pegawai 

baru, membuat keputusan tarif gaji pegawai, kenaikan pangkat 

dan golongan gaji, mutasi pegawai, dan pemberhentian pegawai. 

2) Fungsi Pencatat Waktu 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

catatan waktu hadir bagi semua pegawai. 

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai 

potongan yang menjadi beban setiap pegawai selama jangka 

waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi 

pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan 

bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran 

gaji pegawai. 

4) Fungsi Akuntansi 

Di dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang 

timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji pegawai 

(misalnya utang gaji, utang pajak, utang dana pensiun). 

5) Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. 

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan-jaringan prosedur yang membentuk sistem 

penggajian adalah sebagai berikut: 

1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir 

pegawai. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh 

fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir 

pada pintu masuk kantor administrasi. Pencatatan waktu 

hadir dapat menggunakan waktu hadir biasa, yang pegawai 

harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan. 

2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Di dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji 

membuat daftar gaji pegawai. Data yang dipakai sebagai 
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dasar pembuatan daftar gaji adalah surat keputusan 

mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

pemberhentian karyawan, penurunana pangkat, daftar gaji 

bulan sebelumnya, dan daftar hadir. 

3) Prosedur pembayaran gaji 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi 

akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat 

perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk 

menulis cek guna pembayaran gaji 


