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BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG

SISTEM PENGGAJIAN

A. Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang

saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan

yang sama1.

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun

dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan

atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha2.

Sistem juga disebut seperangkat peraturan dan prosedur yang

dirancang untuk memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan dengan cara

yang sudah ditetapkan sebelumnya3.

B. Pengertian Gaji

Organisasi yang baik akan selalu menarik calon karyawan untuk

bekerja didalamnya, serta mempertahankan karyawannya untuk betah bekerja

di dalamnya. Di samping itu organisasi yang baik akan memberikan motivasi

kerja bagi para karyawannya. Kompensasi (upah/gaji) yang diberikan oleh

organisasi kepada karyawannya akan dapat menarik dan mempertahankan

1 James A. Hall, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 04
2 Chairul. Marom, Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang, (Jakarta : PT. Grafindo, 2002)

h. 11
3Henry. Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, (Yogyakarta : UPP

AMP YKPN, 2002),  h. 04
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serta memberikan motivasi kerja kepada mereka (karyawan) apabila diberikan

secara tepat dan sesuai dengan jasa yang diberikan4.

Penggajian merupakan hal yang sangat penting, karena beberapa

alasan. Pertama, karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan-kesalahan dalam

hal penggajian atau hal-hal yang tidak wajar. Untuk mempertahankan agar

moral karyawan tetap tinggi, perusahaan harus membayar gaji secara akurat

dan tepat waktu. Kedua, penggajian merupakan hal yang diatur oleh peraturan

pemerintah negara bagian5.

Secara periodik, pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan gaji

(upah) kepada karyawannya atas jasa-jasa mereka yang telah “dinikmati” oleh

perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Gaji dan upah yang

dibayarkan kepada karyawan termasuk sebagai beban bagi perusahaan

(pemberi kerja)6.

Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas pemakaian jasa

karyawan bagian manajerial dan administrasi. Besarnya gaji yang diterima

oleh karyawan dihitung berdasarkan tarif bulanan7.

Gaji merupakan item yang sangat penting. Biasanya, perusahaan akan

mengeluarkan sejumlah uang yang cukup signifikan untuk membayar gaji

kepada karyawannya8.

4 Soekidjo. Notoadmojo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Rineka Cipta,
2009), h. 148

5Niswonger. dkk, Prinsip Akuntansi, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 445.
6 Hery, Pengantar Akuntansi 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 13
7Ibid.
8Ibid., h. 14
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Gaji adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan berdasarkan

tarif gaji dalam satu periode atau perbulan9.

Gaji merupakan uang yang dibayarkan atas jasa pelayanannya yang

diberikan secara bulanan10.

Dibawah ini dikemukakan prinsip gaji, yaitu tingkat bayaran, strukrur

bayaran, menentukan bayaran secara individu, metode pembayaran, dan

kontrol pembayaran11.

antaranya adalah:

a. Tingkat Bayaran

Tingkat bayaran biasa diberikan tinggi, rendah, atau rata-rata tergantung

pada kondisi perusahaan. Artinya, tingkat pembayaran tergantung pada

kemampuan perusahaan membayar jasa karyawannya.

b. Struktur Pembayaran

Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat

pembayaran, dan klasifikasi jabatan di perusahaan.

c. Penentuan Bayaran Individu

Penentuan bayaran individu perlu didasarkan pada tingkat bayaran, tingkat

pendidikan, masa kerja, dan prestasi kerja karyawan.

d. Metode pembayaran

9 Johar. Arifin, Dasar-dasar Akuntansi Menggunakan Microsoft Office Exel 2003/2007,
(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 197

10 Anwar Prabu. Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 85.

11Ibid.



26

Ada dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang didasarkan

pada waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan). Dan metode

pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil.

e. Kontrol pembayaran

Kontrol Pembayaran merupakan pengendalian secara langsung dan tak

langsung dari biaya kerja. Pengendalian biaya merupakan faktor utama

dalam administrasi gaji, tugas mengontrol pembayaran adalah

pengembangan standar kompensasi dan meningkatkan fungsinya,

mengukur hasil yang bertentangan dengan standar yang tetap, dan

meluruskan perubahan standar pembayaran gaji.

Sistem penggajian harus dirancang agar dapat membayar gaji

karyawan secara teratur, dan juga harus dirancang untuk menyediakan data

yang digunakan untuk keperlukan pengambilan keputusan oleh manajemen,

misalnya, dalam menetapkan tunjangan duka cita karyawan, tunjangan dalam

tawar menawar jumlah pensiun atau tunjangan lain dengan karyawan.

Meskipun sistem pembayaran gaji setiap perusahaan berbeda-beda, elemen

utama yamg umum untuk kebanyakan sistem tersebut adalah register gaji,

catatan penghasilan karyawan, dan surat perintah pembayaran gaji12.

Gaji adalah sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas

administratif dan manajemen. Jumlah pembayaran gaji biasanya ditetapkan

secara bulanan13.

12Ibid.,
13 Sugiarso. dkk, Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran, (Yogyakarta : Media Pressindo,

2005), h. 95.
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Gaji merupakan kompensasi sebagai kontrak prestasi atas pengorbanan

pekerja. Gaji pada umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan

berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan maupun disetujui bersama

berdasarkan personal kontrak. Gaji dibayar atas pekerjaan dalam periode

waktu tertentu, biasanya sebagai pembayaran bulanan14.

Secara umum, dalam menentukan imbalan diperlukan lima langkah

antaranya15:

a. Melakukan survei upah/gaji untuk mengetahui apa yang dibayarkan

perusahaan lain untuk pekerjaan yang sejenis, hal ini diperlukan untuk

keadilan eksternal.

b. Tentukan nilai setiap pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi jabatan

untuk mendapatkan keadilan internal.

c. Kelompokkan pekerjaan yang serupa ke dalam grade upah yang sama.

d. Hargai setiap pay-grade dengan menggunakan kurve upah.

e. Tentukan tingkat upah yang akan digunakan perusahaan.

C. Tujuan Pemberian Upah dan Gaji16.

a. Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian upah dan gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal

antara pemilik/pengusaha dan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan

14 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 352
15 Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h.

117

16Veithzal. Rivai. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 762
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tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pemilik/pengusaha wajib

membayar upah dan gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. Kepuasan Kerja

Dengan upah dan gaji, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik,

status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari

jabatannya.

c. Pengadaan Efektif

Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d. Motivasi

Jika upah dan gaji yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivasi para karyawannya.

e. Stabilitas Karyawan

Dengan Program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin

karena turnover relative kecil.

f. Disiplin

Dengan pemberian upah dan gaji yang cukup besar maka disiplin

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku.

g. Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program upah dan gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
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h. Pengaruh Asosiasi Usaha Sejenis/ Kadin

Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin

karna turnover relative kecil dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat

dihindarkan.

Jika program upah dan gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan

yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat

dihindarkan.Tahapan Utama Dalam Pemberian Upah dan Gaji adalah17:

a. Asas Adil

Besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap karyawan harus

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan,

tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internasional

konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima upah dan

gaji sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama

yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas,dan stabilisasi karyawan akan

lebih baik.

b. Asas Layak dan Wajar

Upah dan gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya

pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif,

penetapan besarnya upah dan gaji didasarkan atas batas manajer personalia

diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan upah dan gaji dengan

eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya

17Ibid.
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semangat kerja dari karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan

serikat buruh dikurangi, dll.

D. Faktor-faktor yang Menentukan

Meskipun sudah dievaluasi jabatan dengan sangat hati-hati, yang

menghasilkan ranking atau klasifikasi jabatan, dan dapat ditentukan gaji yang

layak sesuai dengan kelasnya, seringkali hal itu tidak dapat dilakukan sebab di

luar hal tersebut (internal equity dan external equity) masih ada sejumlah

faktor atau kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang sering di luar

kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya, faktor-faktor ini sekaligus

menjadi tantangan dalam perencanaan dan penentuan gaji18.

Adapun faktor-faktor itu adalah:

a. Tingkat Gaji Yang Lazim

Tingkat upah dan gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan (supply)

tenaga kerja di pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Untuk

tenaga-tenaga kerja yang langka, tingkat upah dan gajinya dapat jauh

melebihi tingkat gaji bila dilihat dari kaca mata evaluasi jabatan.

b. Serikat Buruh

Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu

perusahaan, yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah atau

gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan.

c. Pemerintah

18Ibid., h. 764
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Pemerintah sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang

berkepentingan dengan kesejahteraan pekerja sebagai warga Negara, dan

juga terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah mempunyai

kekuasaan yang besar dalam mengatur perusahaan-perusahaan. Pemerintah

dapat menentukan Tarif upah minimum, jam kerja standar, dan tunjangan

yang harus dipatuhi oleh pengusaha.

d. Kebijakan dan Strategi Penggajian

Kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan, seperti mengusahakan gaji

diatas harga pasar dalam upaya menghadapi persaingan, bisa menaikkan

gaji di atas rata-rata harga pasar. Kebijakan untuk selalu memperhatikan

tuntutan serikat buruh untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang kadang-

kadang menimbulkan biaya besar.

e. Faktor Internasional

Ketika perusahaan berkembang di segala penjuru dunia, tantangan yang

muncul dalam penggajian adalah penyesuaian dengan situasi di negara

yang bersangkutan, sehingga dapat terjadi jabatan yang sama di negara

yang berbeda.

f. Nilai yang Sebanding dan Pembayaran yang Sama

Ada kalanya satu pekerjaan yang berbeda, tetapi memiliki poin atau

derajat yang sama mempunyai tingkat gaji yang berbeda.

g. Biaya dan Produktivitas

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat

berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya harga pokok dapat
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menurunkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi

tantangan ini biasanya perusahaan mendesain kembali pekerjaan, dan

menciptakan sistem penggajian bertingkat (two-tired wage).

E. Fungsi-fungsi yang Berhubungan

Dimana kita tahu bahwa informasi terpenting yang dihasilkan dari

sistem pencatatan akuntansi adalah informasi gaji, karena menentukan harga

pokok penjualan, khususnya gaji karyawan produksi19.

Adapun fungsi-fungsi yang berhubungan dengan sistem akuntansi

penggajian adalah:

a. Fungsi kepegawaian

Fungsi ini sangat penting bertanggung jawab dalammencari karyawan

baru, penetapan karyawan baru, membuat surat keputusan gaji, kenaikan

gaji, dan mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan.

b. Fungsi pencatat waktu

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan atau

menyelenggarakan catatan waktu hadir karyawan dalam perusahaan.

c. Fungsi daftar gaji

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berbasis

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai pertolongan bagi setiap

karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji, dan daftar gaji

diserahkan oleh fungsi pembuatan daftar gaji kepada fungsi akuntansi

19Ibid.
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guna pembuatan bukti kas keluar yang digunakan sebagai dasar untuk

pembayaran gaji karyawan perusahaan.

d. Fungsi keuangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna untuk membayar

gaji dan menguangkan ke bank. Uang tersebut dimasukkan ke dalam

amplop gaji kemudian dibagikan kepada karyawan.

e. Fungsi akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab untuk dalam mencatat kewajiban yang

timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji para karyawan,

contohnya utang gaji, dan utang pajak.

F. Prosedur Penggajian

Dalam sistem pencatatan penggajian terdiri dari beberapa prosedur yang saling

berkaitan20. beberapa prosedur penggajian antaranya adalah:

a. Prosedur Daftar Hadir Karyawan

Prosedur ini yang bertujuan untuk mencatat daftar hadir karyawan, dan

daftar hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatn waktu dengan

menggunakan daftar tersebut pada pintu kantor yang sesuai dengan bagian

karyawan yang bersangkutan. Contohnya, daftar hadir biasa yang secara

otomatis yaitu dengan menggunakan mesin pencatat waktu.

b. Prosedur Pembuatan Gaji Karyawan

20 Zaki. Baridwan, Sistem akuntansi Penyusutan Prosedur dan Metode, (Yogyakarta :
BPFE, 2002), h. 08
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Dalam hal ini, fungsi pembuatan daftar gaji setiap karyawan, dan data

yang digunakan sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,

pemberhentian karyawan, dan penurun pangkat. Jika gaji karyawan

melebihi penghasilan tidak kena pajak, dan informasi mengenai potongan

PPH 21 dihitung oleh fungsi pembuatan daftar gaji atas data-data yang

telah ada atau data yang sudah tercantum dalam kartu penghasilan

karyawan. Daftar gaji diserahkan dibagian akuntansi guna untuk

pembuatan kas keluar.

Prosedur dalam pembuatan daftar gaji yang dilaksanakan oleh

bagian gaji adalah sebagai berikut:

1. Menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian atau jam dan

tenaga kerja yang digaji secara bulanan.

2. Menerima data-data mengenai perubahan dalam tarif gaji, bonus,

premi, lembur, dari bagian personalia.

3. Menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji.

4. Menghitung gaji bruto dan gaji bersih.

5. Menyusun daftar gaji yang menunjukkan nomor pokok karyawan,

nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur,

jumlah jam yang dipekerjakan untuk pekerjaan dan proses tarif gaji

karyawan, jumlah penghasilan bruto, berbagai pemotongan atas

penghasilan bruto, dan penghasilan bersih yang harus dibayarkan

kepada masing-masing karyawan.
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c. Prosedur Distribusi Biaya Gaji Karyawan

Dalam hal ini biaya gaji, dan biaya tenaga kerja didistribusikan kepada

departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi

biaya tenaga kerja karyawan ini dimaksud untuk pengendalian biaya.

d. Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Dimana

fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi

keuangan untuk menuliskan cek guna pembayaran gaji para karyawan,

kemudian fungsi keuangan menguangkan atau mencairkan uang tersebut

ke bank dan kemudian memasukkan uang ke dalam amplop gaji karyawan,

jika jumlah karyawan banyak, pembagian amplop biasanya dibagikan oleh

juru bayar (pay master).

Pembayaran gaji memiliki beberapa macam, yaitu21:

a. Gaji yang Dibayarkan dengan Uang Tunai

Daftar gaji serta catatan untuk karyawan diserahkan kepada kasir

dengan disertai amplop gaji masing-masing karyawan, dan satu lembar

cek senilai jumlah total gaji. Setiap amplop gaji tertuliskan rincian gaji

bruto, potongan-potongan yang dikenakan, dan jumlah gaji neto yang

diserahkan ke masing-masing karyawan.

b. Gaji Dibayarkan dengan Cek

Gaji dibayar dengan cek, maka masing-masing karyawan akan

menerima cek atas namanya. Dalam hal demikian bagian gaji akan

21 Ibid.
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menyerahkan daftar gaji kepada kasir dengan disertai amplop gaji

masing-masing karyawan,dan kumpulan cek jumlahnya sebanyak

jumlah karyawan, dengan nilai masing-masing sebesar nilai gaji yang

menjadi hak masing-masing karyawan. Kasir akan mengecek jumlah

keseluruhan nilai kumpulan cek tersebut dan mencocokkan hasilnya

dengan angka total gaji yang terdapat pada daftar gaji.

c. Gaji Disetorkan Langsung ke Rekening Karyawan

Dalam pembayaran gaji disetorkan langsung ke rekening karyawan

dapat dilakukan pada rekening tabungan, rekening giro, atau rekening

ATM karyawan, sesuai dengan permintaan masing-masing karyawan.

Cara demikian sebenarnya lebih aman karena kasir tidak perlu

mencairkan cek ke bank dan membawa uang ke perusahaandalam

jumlah besar, sehingga resiko terjadinya perampokkan dan pencurian

terhadap uang gaji dapat dihindari.


