
1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Umum Perusahaan 

PT. Trimegah Cipta Mandiri bergerak dalam bidang 

pengembangan sumber daya manusia, pelayanan keamanan dan 

menyediakan jasa pengadaan tenaga kerja sebagai tenaga pendukung 

untuk perusahaan atau sering disebut dengan istilah outsourcing. Yang 

bertujuan agar manajemen perusahaan dapat memfokuskan pada bisnis 

inti/core bisnis. Kerjasama ini berdasarkan surat perjanjian kedua belah 

pihak (perusahaan) yang bersangkutan dan diatur oleh hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

PT. Trimegah Cipta Mandiri didirikan oleh Bapak Prayogo A.Md 

pada tanggal 14 Februari 2006 dan berlokasi di Jalan Singa Tengah II kav 

21-22 Semarang. Perusahaan ini mempunyai beberapa kantor cabang di 

sekitar wilayah Semarang, seperti Magelang, Demak dan Salatiga. Setiap 

kantor cabang mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan 

mengorganisasi tenaga kerja yang berada di wilayah kerjanya. Setiap 

keputusan yang diambil oleh kantor cabang harus mendapat persetujuan 

dari kantor pusat.  

Perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT. 

Trimegah Cipta Mandiri pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
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a) CV. Decorus Furniture (Magelang) 

b) PT. Kino Sentra Industrindo Sayung (Demak) 

c) PT. Kino Sentra Industrindo Terboyo (Semarang) 

d) Rumah Duka Tiong Hoa le Wan (Semarang) 

e) STIKES TELOGOREJO (Semarang) 

f) PT. Cemerlang Unggas Lestari (Semarang) 

g) PT. Charoen Pokphand Indonesia (Semarang) 

h) PT. Primafood Internasional (Salatiga) 

i) PT. Danwood Nusantara (Semarang) 

j) PT. Menara Mas (Semarang) 

Karyawan kontrak PT. Trimegah Cipta Mandiri yang ditempatkan pada 

perusahaan-perusahaan tersebut berjumlah 1.154 orang. 

2. Visi dan Misi 

PT. Trimegah Cipta Mandiri yang bergerak dibidang 

pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan keamanan 

menyediakan jasa pengadaan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan 

untuk meningkatkan hasil kerja, adalah sebagai berikut: 

a) 3 sikap peningkatan kualitas: 

(1) Keselarasan 

(2) Kesungguhan 

(3) Kepemimpinan 
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b) Sasaran peningkatan kualitas: 

(1) Unggul dalam kualitas 

(2) Menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan 

(3) Mengurangi kemungkinan kehilangan pelanggan 

(4) Mengurangi kegagalan dan keluhan 

(5) Meningkatkan citra perusahaan 

Selain itu juga memiliki Pusat Penelitian Hubungan Industrial untuk bank 

data penyediaan informasi perburuhan dan hal-hal yang terkait dengan 

kebutuhan dunia industri. 

3. Tujuan 

Program kerja PT. Trimegah Cipta Mandiri, dibuat dengan tujuan 

mencapai keuntungan bersama yaitu: 

a) Penghematan dalam pengadaan tenaga kerja. 

b) Penyelesaian kegiatan kepegawaian secara efisien. 

c) Pengelolaan sumber daya manusia secara modern dan efektif. 

d) Mengembangkan hubungan antar bidang tenaga kerja yang lebih 

menguntungkan perusahaan. 

4. Layanan Jasa 

a) Recruitment, Seleksi, dan Pengelolaan 

PT. Trimegah Cipta Mandiri, dapat: 

(1) Melakukan recruitment dan seleksi tenaga kerja. 

(2) Melakukan recruitment dan seleksi tenaga kerja ditambah 

pengelolaan tenaga kerja kontrak. 
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(3) Melakukan recruitment dan seleksi tenaga kerja ditambah 

pengelolaan tenaga kerja tetap. 

b) Tenaga Kerja 

Adapun tenaga kerja yang disediakan oleh PT. Trimegah Cipta 

Mandiri diantaranya adalah: 

(1) Marketing / Telemarketing 

(2) Sales / SPG 

(3) Customer Sevice 

(4) Operator Telepon 

(5) Office Boy / Girl 

(6) Administrasi 

(7) Driver 

(8) Security 

(9) Operator Produksi 

Dengan tidak menutup kemungkinan untuk menyediakan tenaga kerja 

pendukung lainnya. 

c) Tanggung Jawab 

PT. Trimegah Cipta Mandiri bertanggung jawab penuh terhadap 

kinerja, status  tenaga kerja maupun resiko-resiko yang timbul dalam 

hal ketenagakerjaan. 

d) Pembinaan dan Pelatihan 

PT. Trimegah Cipta Mandiri melakukan pembinaan perihal 

kedisiplinan absensi, K3 (Kesejahteraan,Kesehatan,dan Keselamatan 
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Kerja) dan penerapan peraturan perusahaan secara rutin dan 

berkesinambungan, ditambah pelatihan dengan materi pokok berupa 

pendalaman skill, pendalaman kedisiplinan serta materi tambahan yang 

berkaitan dengan standar operasional prosedur sesuai permintaan 

perusahaan guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan 

produktifitas tenaga kerja. 

e) Pengawasan / Evaluasi 

Pengawasan/evaluasi dilakukan secara terus menerus guna mengurangi 

resiko penurunan kualitas kerja dengan berkoordinasi dengan pemakai 

jasa, melalui pengecekan absensi dan produktifitas kerja oleh 

supervisor dari PT. Trimegah Cipta Mandiri. 

f) Pajak 

Perhitungan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sistem 

pembayaran menurut kesepakatan dengan pengguna jasa. 

g) Complain / Keluhan 

Complain didasari oleh penilaian obyektif dari pemakai jasa dimana 

terjadi indikasi penyimpangan atau penurunan produktifitas, bilamana 

perlu dilakukan tindakan yang bersifat antisipasi atau penggantian 

tenaga kerja. 

h) Tambahan 

PT. Trimegah Cipta Mandiri menyediakan berupa: 

(1) Penyelesaian permasalahan hukum perburuhan yang muncul. 
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(2) Penggantian tenaga kerja yang keluar oleh PT. Trimegah Cipta 

Mandiri tanpa dipungut biaya. 

(3) Pendaftaran, pengurusan, pembayaran dan penyelesaian Jamsostek. 

(4) Melengkapi tenaga yang dikirim dengan identitas yang diperlukan 

(kartu absensi, kartu identitas, seragam dan lain-lain). 

i) Prosedur Pengadaan 

(1) Perusahaan sebagai pemakai jasa meminta tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhannya PT. Trimegah Cipta Mandiri. 

(2) PT. Trimegah Cipta Mandiri menindaklanjuti dengan mengirimkan 

proposal khusus yang dilanjutkan dengan negosiasi kontrak. 

(3) PT. Trimegah Cipta Mandiri mengirimkan tenaga kerja yang telah 

diseleksi sesuai dengan jumlah serta standar yang sesuai dengan 

permintaan pemakai jasa beserta data-datanya. 

5. Securyty Guarding Manajemen 

a) Jenis Pekerjaan dan Pelayanan 

(1) Mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mencapai 

fasilitas, harta, peralatan, material dan informasi. 

(2) Melindungi semua fasilitas dan aset terhadap gangguan, pencurian, 

perusakan dan sabotase. 

(3) Melindungi karyawan dan tamu dari bahaya-bahaya dan ancaman 

serta menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram. 
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(4) Memberikan sikap mengayomi dan melayani (to protect & serve)

sehingga meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata klien / 

nasabah. 

(5) Memeriksa adanya ketidakwajaran, dan keadaan peralatan security 

serta fasilitas pemadam kebakaran. 

(6) Melaksanakan perintah dan menegakkan peraturan perusahaan 

terhadap karyawan, tamu dan pihak ketiga lainnya. 

(7) Menciptakan dan mempertahankan kesadaran akan pentingnya 

keamanan bagi seluruh karyawan di dalam organisasi.  

b) Manfaat Security Services Outsourcing 

(1) Fokus ke bisnis inti. 

Melalui outsourcing, manajemen dapat menggunakan energi 

produktifnya untuk bisnis utamanya, membebaskan manajemen 

dari pemantauan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan security / 

pengamanan. 

(2) Mengurangi jumlah karyawan. 

Kebutuhan untuk merekrut dan memelihara karyawan, 

menurunkan beban-beban yang tidak perlu pada bagian personalia, 

logistik dan keuangan. 

(3) Biaya yang lebih efektif. 

Supplier outsourcing memiliki skala usaha dan kelebihan dalam 

mengelola biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga security. Juga 
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beban biaya non-cash berkaitan dengan waktu dan tenaga yang 

digunakan untuk pengelolaan security dan permasalahannya. 

(4) Mempermudah anggaran.  

Budgeting biaya operasional fungsi security lebih mudah 

diperkirakan. Manajemen dapat memiliki standar tertentu, dengan 

jadwal pengeluaran dana yang teratur. 

(5) Peningkatan efisiensi.  

Penyediaan personil security yang merupakan karyawan sendiri 

cenderung menjadi tidak efisien dan tidak produktif kerjanya. 

Dengan outsourcing, hal ini menjadi tanggung jawab suppliernya. 

(6) Mempermudah ekspansi. 

Pengembangan usaha tidak akan terhambat karena masalah 

ketenagakerjaan dan logistik dalam fungsi security ini. 

(7) Penurunan tingkat kehilangan. 

Dengan penerapan sistem keamanan yang baik, maka tingkat 

kehilangan / kerugian akan turun, hal ini juga merupakan 

penghematan bagi perusahaan klien. 

c) Lingkup Pekerjaan 

Area Dalam 

(1) Access Control / Pengawasan Akses Masuk / Keluar. 

Melaksanakan sistem identifikasi dan kontrol di pintu 

masuk/keluar terhadap karyawan, tamu, karyawan pihak ketiga, 

dan supplier, termasuk terhadap kendaraan dan barang / material 
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yang diangkut / dibawa. Termasuk melaksanakan searching / 

checking terhadap manusia, kendaraan dan material. 

(2) Penerimaan Tamu. 

Melaksanakan prosedur reception di pintu masuk utama maupun 

ruang kantor utama. 

(3) Pengawalan. 

Terhadap tamu yang akan menuju lokasi/ruang yang 

sensitive/terbatas. 

(4) Kegiatan Bongkar Muat ( Loading / Unloading ). 

Mengawasi aktivitasnya, termasuk melakukan perhitungan barang 

(apabila disyarakatkan demikian). 

(5) Pengamanan Area / Ruang Khusus.  

Petugas yang dikhususkan untuk mengawasi keluar masuknya 

orang dan material. Misalnya : ruang lobby, gudang bahan baku, 

gudang barang jadi, pintu/checking, metal detector, control room.

(6) Pengawasan Barang Reject/Waste Pooling.  

Memeriksa aktifitas dan lalu lintas barang, meliputi prosedur 

penghancuran, pengelompokkan, penimbangan, pengangkutan dan 

transaksi dengan vendor/supplier. 

(7) Patroli. 
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Melaksanakan patroli internal dalam kawasan fasilitas yang 

diamankan, dapat dilengkapi dengan sarana guard tour di titik-titik 

tertentu. 

(8) Keselamatan/Safety.

Membantu Safety Departement dalam pencegahan / penanganan 

kebakaran, kecelakaan, polusi, dan kesehatan lingkungan. 

(9) Tata Tertib.  

Membantu menegakkan peraturan / tata tertib intern yang berlaku 

terhadap karyawan, tamu, dan supplier. 

Area Luar 

(1) Perimeter Patrol. 

Mengontrol dan mengawasi area sisi luar pagar untuk mencegah 

upaya masuknya orang secara tidak sah, dan bahaya lain yang 

dapat timbul (kebakaran, sabotase, perusakan, polusi, bahaya, dari 

faktor alam) dari keadaan/kegiatan di luar pagar. 

(2) Traffic Control. 

Mengatur lalu lintas orang dan kendaraan keluar masuk area 

fasilitas perusahaan. 

(3) Escort. 
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Melakukan pengawalan secara terbatas keluar area, terhadap VIP, 

dan barang / produk / waste disposal (sebagai saksi). Tidak 

melakukan pengawalan atas transportasi uang. 

(4) Gangguan Keamanan.  

Menghadapi gangguan dari preman, protes dari penduduk sekitar, 

atau tamu yang tidak dikendaki lainnya. 

 

(5) Crowd Control.  

Mencegah masuknya massa ke dalam area, dalam keadaan-keadaan 

khusus seperti unjuk rasa, kampanye, dan kerusuhan, seoptimal 

mungkin dengan kekuatan jaga security yang ada. 

d) Sistem Kerja 

Sistem ini adalah sistem pos standar PT. Trimegah Cipta Mandiri, 

apabila diperlukan dapat disesuaikan dengan jadwal dari klien. 

 

Jenis 

Pos 

Waktu 

Kerja Pos 

Jumlah 

Personil 

Personil yang 

Bertugas per Pos
Jadwal Personil 

Pos 24 

jam 

24 jam 7 

hari 

seminggu 

termasuk 

4 personil 
1 personil secara 

bergantian 

A = 07.00 – 15.00 

B = 15.00 – 23.00 

C = 23.00 – 07.00 

D = Off 
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hari libur 

umum 3 personil 
1 personil secara 

bergantian 

A = 07.00 – 19.00 

B = 19.00 – 07.00 

C = Off 

Tabel I.1 

Tabel Sistem Pos Standar PT. Trimegah Cipta Mandiri 

 

e) Service Tambahan 

PT. Trimegah Cipta Mandiri menyediakan service tambahan dengan 

biaya terpisah yang mana service tersebut dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan klien. 

(1) Security Patrol.  

Menyediakan team patroli untuk mendatangi dan memeriksa 

kondisi security dan kondisi lokasi. Bila di lokasi tidak terdapat 

personil security, maka team patroli dapat melakukan tugas-tugas 

pemeriksaan yang terkait dengan aspek-aspek secuirity.

(2) Security Escort. 

Pengamanan pribadi untuk hal-hal khusus, contohnya : perjalanan 

bisnis, pameran, evakuasi dalam keadaan darurat. 

(3) Security Training.
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Untuk peningkatan dari security klien berkaitan dengan keahlian 

dan disiplin, dikombinasikan dengan patroli untuk memastikan 

hasil training mereka tetap konsisten. 

(4) Security Management.  

Mengatur sistem keamanan di area tertentu dan anggota 

securitynya, menyediakan koordinator security dan patroli untuk 

mengontrol aktivitas anggotanya sehari-hari. 

 

(5) Pengawas Karyawan.  

Mengawasi ketertiban dan kedisiplinan dari karyawan serta 

menjaga agar Peraturan Perusahaan dijalankan dengan baik dan 

benar. 

6. Struktur Organisasi 

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu dibentuk struktur 

organisasi yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dalam perusahaan 

diorganisasikan bersama melalui suatu jalur wewenang   dan tanggung 

jawab. Penempatan karyawan pada posisi tepat  akan membuat karyawan 

lebih terarah pada bidang keahliannya sehingga tujuan perusahaan lebih 

mudah tercapai. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. Trimegah 

Cipta Mandiri digambarkan sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi PT. Trimegah Cipta Mandiri 
 

Pimpinan

Pembina

Wakil Pimpinan

AdministrasiOperasional Personalia

Marketing

Tagihan

Supervisor

HRD

Cabang

Umum

Legal

Komisaris

KeuanganJamsostek
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PT. Trimegah Cipta Mandiri 

Deskripsi jabatan dari struktur organisasi PT. Trimegah Cipta Mandiri 

adalah sebagai berikut: 

a) Komisaris 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

(1) Mengawasi direktur dan keadaan perusahaan 

(2) Memutuskan kebijaksanaan yang bersifat strategis, jangka panjang 

dan perlu modal besar 

(3) Memberikan penilaian terhadap kinerja direktur dan perusahaan 

serta memantau jalannya perusahaan. 

b) Pimpinan 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

(1) Memimpin segala kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan oleh komisaris. 

(2) Merencanakan kegiatan perusahaan dan koordinasi untuk semua 

bagian. 

c) Wakil Pimpinan 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

(1) Bertanggung jawab kepada direktur 

Karyawan 
kontrak 

Akuntansi
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(2) Membantu pimpinan dalam mengelola perusahaan. 

d) Pembina 

Bertugas untuk memberikan pengarahan kepada security dan 

supervisor dalam mengerjakan tugasnya. 

e) Bagian Operasional 

Dalam menjalankan fungsinya, bagian Operasional dibantu oleh: 

(1) Supervisor, bertugas untuk mengawasi dan mencatat waktu hadir 

karyawan kontrak yang berada di perusahaan pengguna jasa 

outsourcing. 

Supervisor membawahi karyawan kontrak yang bertugas untuk 

menjalankan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak pengguna jasa 

outsourcing sesuai dengan perjanjian kontrak dan kontrak kerja. 

(2) Marketing, bertugas untuk melakukan promosi layanan jasa, baik 

melalui media elektronik maupun media cetak. 

(3) Bagian Tagihan, bertugas untuk menghitung dan mengkroscek 

tagihan gaji karyawan kontrak yang akan diserahkan kepada pihak 

yang bekerjasama dengan PT. Trimegah Cipta Mandiri. 

f) Personalia 

Bagian Personalia bertugas untuk: 

(1) Mengatur ketertiban di lingkungan perusahaan. 

(2) Mengurusi kesejahteraan karyawan. 
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(3) Melakukan pembinaan-pembinaan demi tercapainya kualitas 

sumber daya manusia yang optimal untuk untuk kepentingan 

perusahaan. 

(4) Membuat evaluasi terhadap hasil kerja karyawan, bekerjasama 

dengan pihak-pihak yang terkait dengan penggajian. 

Dalam menjalankan tugasnya, bagian Personalia dibantu oleh: 

• Bagian HRD bertugas untuk mengatur keberadaan karyawan, 

mulai dari pengangkatan menjadi karyawan, penempatan, mutasi 

serta pemberhentian karyawan. 

• Cabang, bertugas untuk mengawasi karyawan dan mempersiapkan 

permintaan penambahan tenaga kerja atau permasalahan yang 

dihadapi di lokasi kerja. 

• Bagian Jamsostek, bertugas untuk perlindungan kesehatan 

karyawan. 

g) Bagian Administrasi dan umum 

Tugas dan tanggung jawabnya: 

(1) Membuat analisa perhitungan laba rugi perusahaan. 

(2) Membuat laporan keuangan kepada pimpinan secara rutin. 

(3) Menyeleksi pengeluaran-pengeluaran aset perusahaan agar tidak 

terjadi pemborosan. 

(4) Melakukan kegiatan administrasi terhadap semua kegiatan yang 

ada hubungannya dengan aset perusahaan. 
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Dalam menjalankan tugasnya, bagian administrasi dan umum dibantu 

oleh: 

• Bagian Umum, bertugas untuk membantu kelancaran kegiatan di 

perusahaan. 

• Bagian Legal, betugas untuk membuat surat perjanjian kontrak 

kerja. 

• Bagian Keuangan, bertugas untuk mengatur pengeluaran dan 

menerima pendapatan perusahaan. 

• Bagian Akuntansi, bertugas membuat laporan keuangan dan 

mencatat kewajiban yang timbul dalam perusahaan. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam suatu perusahaan pada umumnya ingin memperoleh 

keuntungan yang besar dan mengharapkan untuk dapat berkembang dengan 

baik. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena 

diperlukan hasil produksi yang baik dan tenaga kerja yang berkualitas dalam 

menjalankan usahanya. 

Sistem akuntansi merupakan salah satu bagian penting dari seluruh 

sistem informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan. Sistem 

akuntansi terdiri atas suatu kerangka kerja yang terintegrasi dalam suatu 

perusahaan yang memperkerjakan sumber daya manusia dan modal untuk 

mentransformasikan data-data ekonomi menjadi informasi keuangan. 

Informasi tersebut dipakai untuk operasi dan aktivitas manajemen perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 
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Sebagai perusahaan yang besar, yang mana struktur perusahaan 

semakin komplek dan volume transaksi semakin besar, diperlukan adanya 

biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Salah satunya berupa 

gaji yang dibayarkan tetap per bulan. Dalam menangani aktivitas perusahaan 

secara langsung dapat ditempuh dengan menyerahkan sebagian wewenang 

kepada seorang manajer untuk menjalankan fungsi manajemen agar 

perusahaan dapat bertahan dan terus berkembang. Mengingat gaji itu 

merupakan balas jasa yang harus dibayarkan kepada karyawan yang bekerja 

pada suatu perusahaan, sehingga perlu adanya sistem dan prosedur terhadap 

penggajian untuk menjamin pembayaran bahwa pembayaran diserahkan hanya 

kepada yang berhak, sehingga tidak terjadi manipulasi data dan kecurangan 

yang dapat merugikan perusahaan.  

Gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang menduduki jenjang jabatan  dan 

umumnya diberikan tiap bulan menurut standar gaji yang telah ditetapkan. 

Sedangkan upah merupakan pembayaran kepada tenaga kerja pelaksana atas 

jasa yang diberikan pada perusahaan dan umumnya diberikan secara 

mingguan berdasarkan hasil yang diperoleh dari kerjanya.(Mulyadi 2001:373). 

Untuk menjamin keandalan sistem akuntansi penggajian dibutuhkan suatu 

pengelolaan data yang mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat 

serta dapat dipercaya. 

PT Trimegah Cipta Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang outsourcing, yaitu perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan 
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lain dalam menyediakan tenaga kerja. Kerjasama tersebut berdasarkan atas 

suatu perjanjian kontrak antara kedua perusahaan tersebut. Dalam hal ini PT 

Trimegah Cipta Mandiri mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga 

kerja dan menghitung tagihan upah tenaga kerja yang ditempatkan di 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan haknya dalam 

perusahaan, karyawan harus melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh 

perusahaan. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan mematuhi 

peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mengelola sumber daya 

manusianya, perusahaan membentuk bagian personalia yang dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu bagian HRD, cabang dan Jamsostek. Bagian HRD 

mempunyai wewenang untuk mengatur keberadaan karyawan, mulai dari 

pengangkatan menjadi karyawan, penempatan, mutasi serta pemberhentian 

karyawan. Sedangkan bagian personalia mempunyai tugas dalam penggajian 

dan pengupahan karyawan. Yang kedua yaitu cabang bertugas untuk 

mengawasi karyawan dan mempersiapkan permintaan penambahan tenaga 

kerja atau permasalahan yang dihadapi di lokasi kerja. Sedangkan  jamsostek 

hanya untuk perlindungan kesehatan karyawan. Selain itu ada bagian 

operasional tagihan yang bertugas untuk menghitung dan mengkroscek 

tagihan gaji karyawan kontrak yang akan diserahkan kepada pihak yang 

bekerjasama dengan PT. Trimegah Cipta Mandiri. Tagihan tersebut 

merupakan jumlah gaji karyawan kontrak selama periode satu bulan. 

Suatu kasus tentang kesalahan penghitungan tagihan upah lembur 

karyawan kontrak terjadi di PT. Trimegah Cipta Mandiri yang mengakibatkan 
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perusahaan harus membayar besarnya kesalahan penghitungan tagihan upah 

lembur tersebut. Padahal tagihan upah lembur tersebut seharusnya dibayarkan 

oleh pihak pengguna jasa outsourcing. Kesalahan penghitungan ini terjadi 

karena bagian pencatat waktu hadir karyawan kontrak kurang teliti saat 

merekap kartu jam hadir karyawan dan surat perintah lembur karyawan 

kontrak. Selain itu juga dikarenakan bagian tagihan kurang teliti saat 

memasukkan data dan menghitung tagihan lembur ke dalam sistem di 

komputer. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak perusahaan. Fee yang 

sudah diperoleh dan seharusnya masuk kas perusahaan ternyata digunakan 

untuk membayar tagihan upah lembur karyawan kontrak, sehingga perusahaan 

melakukan pengeluaran kas yang seharusnya tidak dikeluarkan. Ini 

membuktikan bahwa sistem dan prosedur yang dilaksanakan dalam sistem 

penggajian dan pengupahan karyawan kontrak tidak baik serta lemahnya 

sistem pengendalian intern pada penggajian dan pengupahan yang diterapkan 

oleh perusahaan.  

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di PT. Trimegah Cipta Mandiri dan ingin mengetahui apakah sistem 

dan prosedur dalam sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak 

telah sesuai dengan Manual System PT. Trimegah Cipta Mandiri. Berdasarkan 

latar belakang diatas penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul 

“EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN KARYAWAN 

OUTSOURCING PADA PT TRIMEGAH CIPTA MANDIRI SEMARANG”. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Suatu sistem dan prosedur yang baik sangat diperlukan dalam suatu 

perusahaan. Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara tepat. 

Untuk memudahkan pembahasan masalah, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Apakah sistem penggajian dan pengupahan karyawan outsourcing yang 

ada di PT Trimegah Cipta Mandiri telah sesuai dengan Manual System PT. 

Trimegah Cipta Mandiri? 

2. Apakah kelebihan dan kelemahan sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan karyawan outsourcing di PT Trimegah Cipta Mandiri yang 

berdasarkan pada Manual System  PT. Trimegah Cipta Mandiri? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulis menyusun Tugas Akhir berdasarkan penelitian pada PT 

Trimegah Cipta Mandiri adalah: 

1. Untuk mengevaluasi sistem penggajian dan pengupahan karyawan 

outsourcing di PT Trimegah Cipta Mandiri sesuai dengan Manual System 

PT. Trimegah Cipta Mandiri. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem penggajian dan 

pengupahan karyawan outsourcing di PT Trimegah Cipta Mandiri yang 

berdasarkan pada Manual System  PT. Trimegah Cipta Mandiri. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat bagi 

perusahaan maupun bagi pembaca, yaitu: 

1. Bagi PT Trimegah Cipta Mandiri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan sistem dan prosedur penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan PT Trimegah Cipta Mandiri. 

 

2. Bagi Penulis 

Sebagai studi praktis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan 

tinggi di kemudian hari. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

informasi dan dasar penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa 

Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi yang menyusun 

Tugas Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan secara langsung pada PT Trimegah Cipta Mandiri. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 
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Yaitu dengan cara mengadakan wawancara/interview dengan pihak 

yang berkepentingan. 

b) Observasi 

Yaitu mengamati secara langsung bagian yang akan diteliti, dalam hal 

ini bagian personalia. Dengan teknik ini penulis dapat mengetahui 

sendiri dengan jelas tentang sistem yang dijalankan. 

c) Studi Pustaka 

Yaitu secara langsung mengumpulkan data dengan cara membaca 

buku-buku yang ada hubungannya dengan sistem penggajian. 

3. Jenis Data 

a) Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dan unit organisasi yang 

teliti. 

b) Data Sekunder 

Yaitu data yang sedang diolah dan mendukung data primer, dalam hal 

ini bahan pustaka yang meliputi dokumen. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Dalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan pengertian  

mengenai sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran jelas 

mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir 

yang diolah dalam sistem akuntansi. 

Berikut ini beberapa pengertian/definisi sistem dan prosedur yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

a. Menurut Mulyadi (2001:3) 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan 

lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
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perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan secara berulang-ulang. 

b. Menurut W Gerald Cole seperti yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki 

Baridwan, Ak (1990:3)  

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang meyeluruh 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 

Sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih  

disusun  untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

c. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2003:2)  

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen 

yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan prosedur adalah suatu kelompok kegiatan manual 

ataupun terotomatisasi, yang melibatkan dalam mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. 

Dari pengertian dan definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan, sedangkan prosedur merupakan 

urutan kegiatan klerikal yang terdiri dari menulis, menggandakan, 
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menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan 

membandingkan. 

2. Pengertian Sistem Akuntansi 

Informasi akuntansi merupakan salah satu bagian terpenting dari 

seluruh kegiatan informasi yang dibutuhkan manajemen. Informasi 

akuntansi berhubungan dengan data keuangan yang dihasilkan melalui 

kegiatan rutin suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang baik 

merupakan harapan bagi setiap setiap manajemen terutama sangat 

membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas berikut pengertian sistem akuntansi dan sistem informasi 

akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli. 

a. Sistem akuntansi menurut Howard F. Stettler dalam Drs. Zaki 

Baridwan, Ak (1990:4) adalah formulir-formulir, catatan-catatan, 

prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan  untuk mengolah data 

mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 

diperlukan oleh manajemen untuk mengevaluasi usahanya dan bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 

kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil 

operasi. 

b. Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
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meyediakan informasi keuangan yamg dibutuhkan oleh manajemen 

guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

c. Menurut George H. Bodnar dan William S Hopwood (1998:1) an

accounting information system is a collection of rescurces such as 

people and equipment designed to transform financial data into 

information dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur 

untuk mengubah data menjadi informasi. 

Setelah mempelajari pendapat tentang para ahli di atas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah keseluruhan 

sumber daya di dalam organisasi yang mengumpulkan data dan 

mengelolanya menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang 

berkepentingan. 

3. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

a. Informasi yang Diperlukan Manajemen 

Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan 

penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi (2001:374) adalah: 

1) Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama 

periode akuntansi tertentu. 

2) Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat 

pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 

3) Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama 

periode akuntansi tertentu. 
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4) Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan 

dan setiap periode pertanggungjawaban selama periode akuntansi 

tertentu. 

b. Fungsi Terkait 

Fungsi terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan menurut Mulyadi (2001:382) adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, 

kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan 

pemberhentian karyawan. 

2) Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem 

pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan 

waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi 

oleh pembuat daftar gaji atau upah. Bagian ini dibawahi oleh 

Departemen personalia dan umum. 

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk memuat daftar gaji dan upah 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai 
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potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka 

waktu pembayaran gaji dan upah.  

4) Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang 

timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah 

karyawan. Fungsi ini yang menangani sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan yang berada di tangan: Bagian Utang, Bagian 

Kartu Biaya dan Bagian Jurnal. 

 

5) Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai 

tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah 

setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan 

yang berhak menerimanya. 

c. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan menurut Mulyadi (2001:374) adalah: 

1) Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan 
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dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan 

karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan 

pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, 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 pencatatat waktu. 

 

3) Kartu jam kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan 

tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke 

fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan 

dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya 

upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan.  

4) Daftar gaji dan daftar upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, 

dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang 

karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. 

5) Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 
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Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, 

yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan 

yang yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah 

dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya 

dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. 

6) Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam 

kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 

 

7) Amplop gaji dan upah 

Utang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan 

upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama 

karyawan nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang 

diterima karyawan dalam bulan tertentu. 

8) Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan 

informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah. 

d. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
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Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan 

upah menurut Mulyadi (2001:382) adalah: 

1) Jurnal Umum 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi bia.a tenaga kerja ke dalam setiap departemen 

dalam perusahaan. 

2) Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung 

yang dikeluaran untuk pesanan tertentu. 

 

3) Kartu Biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen 

dalam perusahaan. 

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 penghitungan PPh 

Pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Kartu penghasilan 

karyawan ini juga digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah 

karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan 

yang bersangkutan.  
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e. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan  

Dalam menjalankan suatu sistem diperlukan adanya suatu 

prosedur yang baik agar sistem operasional tersebut dapat mendukung 

operasional perusahaan yang untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan. Pada sistem penggajian prosedur yang baik akan 

menjamin ketepatan pemberian gaji dan upah, sehingga tidak 

merugikan karyawan maupun perusahaan. Menurut Mulyadi 

(2001:385) sistem penggajian dan pengupahan terdiri dari: 

 

1) Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian: 

a) Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan 

dengan menggunakan daftar hadir karyawan. Pencatatan waktu 

hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, yang karyawan 

harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan atau waktu hadir lembur yang ditandatanganinya 

setiap mulai dan selesai kerja lembur. 

b) Prosedur pembuatan daftar gaji 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji membuat 

daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai 
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pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji 

sebelumnya dan daftar hadir. 

c) Prosedur distribusi biaya gaji 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang 

menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini 

dimaksukan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga 

pokok produk. 

 

d) Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur ini, fungsi keuangan membuat kas keluar 

untuk pembayaran gaji dimana jumlah yang tertera dalam bukti 

kas keluar harus sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang 

dikeluarkan oleh perusahaan.  

e) Prosedur pembayaran gaji 

Dalam prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah mengeluarkan 

kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna 

pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian 

menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke 

dalam amplop gaji dan upah.  
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2) Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengupahan: 

a) Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan 

dengan menggunakan daftar hadir karyawan. Pencatatan waktu 

hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, yang karyawan 

harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan atau waktu hadir lembur yang ditandatanganinya 

setiap mulai dan selesai kerja lembur. 

b) Prosedur pencatatan waktu kerja 

Pada perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan 

pesanan, penataan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang 

bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi biaya 

upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati 

jasa karyawan tersebut. 

c) Prosedur pembuatan daftar upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar upah membuat 

daftar upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan daftar upah adalah surat-surat keputusan mengenai 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar upah 

sebelumnya dan daftar hadir. 

d) Prosedur distribusi biaya upah 
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Dalam prosedur distribusi biaya upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang 

menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini 

dimaksukan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga 

pokok produk. 

e) Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur ini, fungsi keuangan membuat kas keluar 

untuk pembayaran upah dimana jumlah yang tertera dalam 

bukti kas keluar harus sesuai dengan jumlah pembayaran upah 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

f) Prosedur pembayaran upah 

Dalam prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah mengeluarkan 

kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna 

pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian 

menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke 

dalam amplop gaji dan upah. 

f. Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pngendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
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ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Unsur pokok sistem pengendalian intern menurur Mulyadi 

(2001:164) adalah sebagai berikut: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 

dan biaya. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

g. Sistem Pengendalian Intern pada Penggajian dan Pengupahan 

Sistem penggajian dan pengupahan merupakan salah satu 

sistem pokok yang terdapat dalam perusahaan, karena unsur-unsur 

pengendalian intern sangat diperlukan dalam sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan untuk memperkecil kemungkinan 

terjadinya kesalahan yang terjadi. 

Adapun unsur-unsur  pengendalian intern dalam sistem 

akuntansi penggajian menurut Mulyadi (2001:386) adalah sebagai 

berikut: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 
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a) Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari 

fungsi keuangan. 

b) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi 

operasi. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan. 

a) Setiap nama yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan 

upah harus mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai 

karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur 

Utama. 

b) Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 

pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga 

harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. 

c) Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak 

penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan 

gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

d) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 

e) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang 

bersangkutan. 

f) Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 

g) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 
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h) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji dan upah karyawan. 

i) Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi 

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

a) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja 

sebelum kartu jam terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi 

biaya tenaga kerja langsung. 

b) Pemasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 

harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 

c) Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran 

dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum 

dilakukan pembayaran. 

d) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan catatan penghasilan karyawan. 

e) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah. 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Diantara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut diatas, 

unsur mutu karawan merupakan unsur pengendalian intern yang 

paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten 

dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi 



41 
 

sampai batas minimum, dan perusahaan akan tetap menghasilkan 

pertanggungjawaban laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan jujur, cara yang 

ditempuh adalah mengadakan seleksi calon karyawan berdasarkan 

persyaratan yang dituntut oleh pekerjanya dan mengadakan 

pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan. 

 

B. SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN KARYAWAN 

OUTSOURCING DI PT. TRIMEGAH CIPTA MANDIRI SEMARANG 

Sistem penggajian dan pengupahan di PT. Trimegah Cipta Mandiri 

berdasarkan Manual System PT. Trimegah Cipta Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Terkait 

a. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencatat waktu 

waktu hadir karyawan kontrak di lokasi kerja. Serta bertugas untuk 

merekap kartu jam hadir karyawan kontrak dan diserahkan kepada 

fungsi pembuat tagihan gaji karyawan kontrak. 

b. Fungsi Pembuat Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung dan mengkroscek 

tagihan gaji dan upah lembur karyawan kontrak. Tagihan tersebut 

berisi gaji pokok, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan karyawan 

kontrak serta fee yang diterima perusahaan.   

c. Fungsi Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memeriksa tagihan gaji karyawan 

kontrak dan menyerahkan tagihan gaji karyawan kontrak kepada pihak 

pengguna jasa. Fungsi ini juga bertugas untuk meminta tanda tangan 

karyawan kontrak pada rekap gaji dan menyerahkan slip gaji. 

 

d. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menguangkan cek yang diberikan 

pihak pengguna jasa ke bank guna pembayaran gaji karyawan kontrak. 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. Kartu Jam Hadir Karyawan 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam hadir karyawan kontrak 

di lokasi kerja. Dokumen ini memuat nomor induk karyawan, nama, 

bagian, bulan, tanggal, jam masuk dan keluar, waktu lembur dan 

keterangan.  

b. Surat Izin Karyawan 
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Dokumen ini digunakan oleh karyawan untuk meminta izin kepada 

bagian personalia karena tidak dapat hadir ke perusahaan. Dokumen 

ini hanya berlaku selama satu hari. 

c. Surat Izin Cuti 

Dokumen ini digunakan oleh karyawan untuk untuk meminta izin 

kepada bagian personalia untuk tidak hadir ke perusahaan selama 

beberapa hari. 

d. Surat Perintah Lembur 

Dokumen ini digunakan untuk melaksanakan perintah lembur, 

diotorisasi langsung oleh bagian Personalia. Dokumen ini juga 

digunakan untuk memperhitungkan tunjangan lembur yang akan 

ditambahkan pada gaji. 

 

e. Daftar Hadir Harian Karyawan Kontrak 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat dan merekap kartu jam hadir 

karyawan kontrak, surat izin cuti, surat izin karyawan dan surat 

perintah lembur . 

f. Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

Dokumen ini digunakan untuk menghitung tagihan gaji karyawan 

kontrak dan juga untuk mengkroscek tagihan tersebut. Dokumen ini 

dibuat oleh fungsi tagihan yang akan diserahkan kepada pengguna jasa 

outsourcing.

g. Rekap Gaji 



44 
 

Dokumen ini merupakan ringkasan daftar gaji karyawan kontrak yang 

dibuat berdasarkan tagihan gaji karyawan kontrak 

h. Slip Gaji 

Dokumen ini berisi gaji pokok, tunjangan-tunjangan, potongan-

potongan, gaji bersih yang diterima oleh karyawan kontrak 

i. Cek 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan uang ke bank. 

j. Rekening Koran 

Dokumen ini berisi tentang saldo dan bukti transfer gaji karyawan 

kontrak. Dokumen ini diserahkan oleh pihak bank setelah proses 

payroll selesai kepada bagian personalia. 

 

3. Jaringan yang Membentuk Sistem Penggajian dan Pengupahan Karyawan 

Kontrak (outsourcing)

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Dalam prosedur ini, fungsi pencatat waktu karyawan kontrak 

mengawasi karyawan memasukkan kartu jam hadir karyawan ke mesin 

pencatat waktu. Kemudian mencatatnya ke dalam daftar hadir harian 

karyawan kontrak. 

b. Prosedur Penghitungan Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat tagihan gaji tagihan gaji karyawan 

kontrak menghitung dan mengkrocek tagihan berdasarkan daftar hadir 

harian karyawan kontrak. 
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c. Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak 

Dalam prosedur ini melibatkan fungsi keuangan dan bagian personalia. 

Fungsi keuangan bertugas untuk menguangkan cek dari pihak 

pengguna jasa guna pembayaran gaji. Sedang bagian personalia 

bertugas untuk menyerahkan slip gaji dan meminta tanda tangan 

karyawan kontrak. 

 

C. PELAKSANAAN SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN 

KARYAWAN OUTSOURCING DI PT. TRIMEGAH CIPTA MANDIRI 

SEMARANG 

Pelaksanaan sistem penggajian dan pengupahan untuk karyawan 

kontrak (outsourcing) di PT. Trimegah Cipta Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan  karyawan kontrak pada PT. Trimegah Cipta Mandiri adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir 

Fungsi ini dilakukan oleh Supervisor yang bertanggung jawab untuk 

mencatat dan merekap kartu jam hadir karyawan kontrak, surat izin 

cuti, surat izin karyawan dan surat perintah lembur serta membuat 

daftar hadir harian karyawan kontrak yang kemudian diserahkan ke 

bagian Tagihan. 

b. Fungsi Tagihan 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk merekap daftar hadir karyawan 

kontrak, menghitung dan mengkroscek tagihan gaji karyawan kontrak. 

Selain itu, fungsi ini juga bertugas untuk membuat slip gaji dan rekap 

gaji karyawan kontrak yang diserahkan ke bagian Personalia. 

c. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menguangkan cek ke bank guna 

pembayaran gaji dan upah. 

d. Fungsi Personalia 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memeriksa tagihan gaji karyawan 

kontrak, menyerahkan tagihan gaji karyawan kontrak ke pengguna 

jasa, mencairkan cek ke bank dan menyerahkan uang ke bank untuk 

dilakukan proses penggajian secara payroll.  Selain itu, fungsi ini juga 

bertugas melakukan pencocokan rekap  gaji dan slip gaji dari bagian 

Tagihan dengan rekening koran dari bank, serta meminta tanda tangan 

karyawan pada rekap gaji. 

2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan 

pengupahan  karyawan kontrak pada PT. Trimegah Cipta Mandiri adalah 

sebagai berikut: 

a. Kartu Jam Hadir Karyawan 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam hadir karyawan kontrak 

di lokasi kerja. Dokumen ini memuat nomor induk karyawan, nama, 
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bagian, bulan, tanggal, jam masuk dan keluar, waktu lembur dan 

keterangan.  

b. Surat Izin Karyawan 

Dokumen ini digunakan oleh karyawan untuk meminta izin kepada 

bagian personalia karena tidak dapat hadir ke perusahaan. Dokumen 

ini hanya berlaku selama satu hari. 

c. Surat Izin Cuti 

Dokumen ini digunakan oleh karyawan untuk untuk meminta izin 

kepada bagian personalia untuk tidak hadir ke perusahaan selama 

beberapa hari. 

d. Surat Perintah Lembur 

Dokumen ini digunakan untuk melaksanakan perintah lembur, 

diotorisasi langsung oleh bagian Personalia. Dokumen ini juga 

digunakan untuk memperhitungkan tunjangan lembur yang akan 

ditambahkan pada gaji. 

e. Daftar Hadir Harian Karyawan Kontrak 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat dan merekap kartu jam hadir 

karyawan kontrak, surat izin cuti, surat izin karyawan dan surat 

perintah lembur . 

f. Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

Dokumen ini digunakan untuk menghitung tagihan gaji karyawan 

kontrak dan juga untuk mengkroscek tagihan tersebut. Dokumen ini 
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dibuat oleh fungsi tagihan yang akan diserahkan kepada pengguna jasa 

outsourcing.

g. Rekap Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan daftar gaji karyawan kontrak yang 

dibuat berdasarkan tagihan gaji karyawan kontrak 

h. Slip Gaji 

Dokumen ini berisi gaji pokok, tunjangan-tunjangan, potongan-

potongan, gaji bersih yang diterima oleh karyawan kontrak 

i. Cek 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan uang ke bank. 

j. Rekening Koran 

Dokumen ini berisi tentang saldo dan bukti transfer gaji karyawan 

kontrak. Dokumen ini diserahkan oleh pihak bank setelah proses 

payroll selesai kepada bagian personalia. 

3. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penggajian dan 

Pengupahan Karyawan Kontrak (outsourcing)

Jaringan prosedur pada sistem penggajian karyawan kontrak di PT. 

Trimegah Cipta Mandiri adalah sebagai berikut ini: 

1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini dimulai dengan karyawan datang di perusahaan lalu 

memasukkan kartu jam hadir karyawan ke mesin pencatat waktu. 

Kemudian supervisor mencatat kartu jam hadir karyawan serta 

karyawan yang melakukan kerja lembur, izin dan cuti yang kemudian 
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pada akhir jam kerja direkap menjadi satu catatan yaitu daftar hadir 

harian karyawan kontrak yang akan diserahkan kepada bagian tagihan 

untuk menghitung tagihan gaji karyawan kontrak. 

2) Prosedur Penghitungan Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

Dalam prosedur ini fungsi atau bagian tagihan akan menghitung dan 

mengkroscek besarnya tagihan yang akan diterima oleh setiap 

karyawan kontrak berdasarkan daftar hadir harian karyawan kontrak 

dan tarif yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian fungsi tagihan 

membuat tagihan gaji, rekap gaji dan slip gaji karyawan kontrak yang 

akan diserahkan kepada bagian personalia untuk diperiksa yang 

selanjutnya akan diserahkan kepada pengguna jasa untuk dimintakan 

cek guna pembayaran gaji karyawan kontrak. 

 

3) Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak 

Prosedur pembayaran gaji karyawan dimulai dengan menguangkan cek 

atas tagihan gaji karyawan kontrak yang diberikan oleh pihak 

pengguna jasa ke bank BCA oleh bagian keuangan. Kemudian uang 

tersebut dibawa ke bank Danamon untuk proses penggajian karyawan 

kontrak secara payroll. Setelah proses payroll selesai, seluruh 

karyawan kontrak dapat mengambil gajinya melalui nomor 

rekeningnya masing-masing. Kemudian karyawan datang ke 

perusahaan untuk mengambil slip gaji yang berisi rincian gaji yang 
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diterimanya dan menandatangani rekap gaji kepada bagian personalia 

dengan menunjukkan bukti transaksi dari bank. 

Untuk lebih jelas dalam menggambarkan jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan kontrak 

pada PT. Trimegah Cipta Mandiri ini dapat digunakan bagan alir (flowchart) 

berikut ini: 

 

Karyawan 
 

Diawasi oleh 
 supervisor 

 

Mulai

Memasukkan 
KJHK ke mesin 
pencatat waktu 

KJHK 
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Keterangan: 
KJHK : Kartu Jam Hadir Karyawan Kontrak 
DHK : Daftar Hadir Karyawan Kontrak 
 

Gambar. 2.1 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan  
Bagian Pencatat Waktu (Supervisor) 

 

Diotorisasi oleh 
 Bagian  Personalia 
 

Mencatat dan 
merekap KJHK, 
SIK, SIC, SPL 

SPL 

SIK 

1

1

KJHK 
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Pada akhir 
 jam kerja 

 

Keterangan: 
SPL : Surat Perintah Lembur 
SIK : Surat Izin Karyawan 
SIC : Surat Izin Cuti 
KJHK : Kartu Jam Hadir Karyawan Kontrak 
DHHKK : Daftar Hadir Harian Karyawan Kontrak 

 

Gambar. 2.2 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 
Bagian Tagihan 

 

SIC 

KJHK 

Membuat Daftar 
Hadir Harian 

Karyawan Kontrak 

2

2

KJHK 
DHHKK 

Merekap DHHKK, 
menghitung dan 

mengkroscek tagihan 
gaji karyawan kontrak 

T

KJHK 

DHHKK 

DHHKK 

T
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Pada akhir 
 bulan 
 

Diserahkan ka Bag.                                                                                   
 Personalia setelah                                                        
 proses payroll selesai  
 

Keterangan: 
KJHK     : Kartu Jam Hadir Karyawan Kontrak 
DHHKK : Daftar Hadir Harian Karyawan Kontrak 
TGKK     : Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

 
Gambar. 2.3 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 

Bagian Personalia 
 

Membuat tagihan 
gaji, slip gaji, dan 

rekap gaji 
karyawan kontrak  

2
2TGKK     1 

Slip Gaji  
Rekap Gaji 

4

3

2
TGKK     1 

3

Memeriksa Tagihan 
Gaji Karyawan 

Kontrak dan 
diberikan kepada 

pimpinan perusahaan 
untuk ditandatangani

T
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Keterangan: 
TGKK  : Tagihan Gaji Karyawan Kontrak 

 

Gambar. 2.4 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 
Pengguna Jasa 

 

5

2
TGKK     1 

T

5

TGKK     1 

Meminta tanda 
tangan kepada 

General Manajer 

TGKK     1 
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Keterangan: 
TGKK : Tagihan Gaji Karyawan 

Gambar. 2.5 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 
Bagian Keuangan 

 

Mengisi cek dan 
meminta tanda 

tangan dari 
Accounting Manajer

TGKK    1 

T

6

Cek 

6

Cek           

Membawa cek dan 
mencairkannya ke 

bank BCA 
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Gambar. 2.6 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 
Bank Danamon 

 
7

Menerima uang tunai 
untuk  selanjutnya 
dilakukan proses 
penggajian secara 

payroll 

Rp 

Rp 

7
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Gambar. 2.7 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan) 
Bagian Personalia 

 

Membagikan gaji 
karyawan kontrak 

melalui nomor 
rekening masing-
masing karyawan

Rekening  
Koran 

8

Slip Gaji 

Rekap Gaji 

4

Rekening  
Koran 

8

Melakukan pencocokan 
slip gaji, rekap gaji dan 

rekening koran 
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Karyawan kontrak 
 

Gambar. 2.8 Flowchart sistem penggajian dan pengupahan (lanjutan)

Meminta tanda 
tangan karyawan 
pada rekap gaji 

Slip Gaji 

Rekap Gaji 

Rekening  
Koran 

T

Selesai

Slip Gaji 
Rekap Gaji 

Rekening  
Koran 
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D. EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN 

KARYAWAN OUTSOURCING DI PT. TRIMEGAH CIPTA MANDIRI 

SEMARANG 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT. Trimegah Cipta 

Mandiri, penulis melakukan evaluasi terhadap sistem pada perusahaan 

tersebut. Berikut ini evaluasi sistem  penggajian dan pengupahan karyawan 

kontrak (outsourcing) pada PT. Trimegah Cipta Mandiri: 

1. Fungsi yang terkait 

Menurut Mulyadi (2001:386) mengatakan bahwa fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan dan fungsi 

pencatat waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Dalam 

pelaksanaan sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak di PT. 

Trimegah Cipta Mandiri telah sesuai dengan Manual System PT. Trimegah 

Cipta Mandiri. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian dan 

pengupahan karyawan kontrak pada PT. Trimegah Cipta Mandiri adalah 

fungsi pencatat waktu hadir yang dilakukan oleh supervisor, fungsi 

pembuat tagihan gaji karyawan kontrak yang dilakukan oleh bagian 

tagihan, fungsi keuangan dan fungsi pembayaran gaji karyawan kontrak 

yang dilakukan oleh bagian personalia. 

Pada sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak, 

perusahaan telah memisahkan fungsi pencatat waktu hadir dengan fungsi 

pembuat daftar tagihan gaji. Fungsi pencatat waktu dilakukan oleh 

supervisor sedangkan fungsi pembuat daftar tagihan gaji karyawan kontrak 
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dibuat oleh bagian tagihan. Dampaknya bagi PT. Trimegah Cipta Mandiri 

yaitu dengan adanya pemisahan fungsi dan tidak melibatkan satu orang 

fungsi dalam sistem penggajian dan pengupahan tersebut, dapat 

menghindari terjadinya kecurangan dan dapat menciptakan internal check 

antar unit pelaksana. Dengan adanya internal check tersebut dapat 

menghindari adanya kesalahan yang dilakukan oleh tiap bagian. 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan pada PT. Trimegah Cipta Mandiri yaitu 

kartu jam hadir karyawan, surat izin karyawan, surat izin cuti, surat 

perintah lembur, daftar hadir harian karyawan kontrak, tagihan gaji 

karyawan kontrak, rekap gaji, slip gaji, cek dan slip koran. Untuk 

penggunaan dokumen dalam sistem penggajian dan pengupahan karyawan 

kontrak telah sesuai dengan Manual System PT. Trimegah Cipta Mandiri. 

Setiap dokumen yang digunakan dalam kegiatan penggajian dan 

pengupahan akan dimintakan otorisasi dari bagian yang berwenang, 

sehingga data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. 

Dokumen sudah dibuat rangkap dan telah diberi tanda atau bernomor urut 

cetak. Dampak bagi PT. Trimegah Cipta Mandiri yaitu dapat 

mempermudah dalam pengarsipan dan penelusurannya serta 

pertanggungjawaban karyawan apabila terjadi penyelewengan dan 

kecurangan. 

Menurut Mulyadi (2001:163) terkait dengan tujuan sistem 

pengendalian intern yang kedua yaitu mengecek ketelitian dan keandalan 
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data akuntansi. Dalam pelaksanaannya bagian supervisor kurang teliti 

dalam merekap kartu jam hadir karyawan kontrak, surat perintah lembur, 

surat izin dan cuti karyawan kontrak. Dokumen-dokumen tersebut direkap 

ke dalam satu catatan yang disebut daftar hadir harian karyawan kontrak 

yang kemudian diserahkan ke bagian tagihan sebagai dasar untuk 

menghitung tagihan gaji dan upah lembur karyawan kontrak. Apabila 

dalam merekap dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak teliti dapat 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan daftar hadir harian 

karyawan kontrak, yang juga berakibat kesalahan dalam penghitungan 

tagihan gaji karyawan kontrak. Dampaknya dapat merugikan perusahaan 

karena besarnya kesalahan dalam penghitungan tagihan tersebut harus 

ditanggung oleh perusahaan. Padahal tagihan tersebut seharusnya 

ditanggung oleh pihak pengguna jasa. Ini membuktikan bahwa catatan 

yang dihasilkan memiliki tingkat ketelitian dan keandalan yang rendah. 

Untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan tagihan gaji dan 

upah lembur seharusnya surat perintah lembur disimpan oleh bagian 

tagihan. Surat perintah lembur tersebut dicocokkan dengan daftar hadir 

harian karyawan tetap agar menghasilkan catatan yang memiliki tingkat 

ketelitian dan keandalan yang tinggi serta dapat dipercaya. 

3. Prosedur penggajian dan pengupahan yang digunakan 

Prosedur penggajian dan pengupahan karyawan kontrak yang 

digunakan oleh PT. Trimegah Cipta Mandiri sudah sesuai dengan Manual 

System PT. Trimegah Cipta Mandiri., yaitu dimulai dengan prosedur 
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pencatatan waktu hadir, prosedur penghitungan tagihan gaji dan  prosedur 

pembayaran gaji karyawan karyawan kontrak. 

Prosedur pencatatan waktu hadir karyawan kontrak pada PT. 

Trimegah Cipta Mandiri dilakukan oleh supervisor sebagai dasar untuk 

menghitung tagihan gaji karyawan kontrak yang akan diberikan kepada 

pihak pengguna jasa. 

Prosedur selanjutnya dalam sistem penggajian dan pengupahan 

adalah prosedur penghitungan daftar tagihan gaji karyawan kontrak yang 

dilakukan oleh bagian tagihan. Dalam prosedur ini bagian tagihan 

menghitung dan mengkroscek besarnya tagihan gaji yang akan diserahkan 

ke bagian personalia untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke 

pengguna jasa untuk dimintakan cek guna pembayaran gaji karyawan 

kontrak. 

Prosedur ketiga yaitu prosedur pembayaran gaji karyawan kontrak 

yang dilakukan oleh bagian personalia dengan memberikan tagihan gaji 

karyawan kontrak kepada pimpinan perusahaan untuk diotorisasi, 

kemudian diserahkan kepada pihak pengguna jasa untuk dimintakan cek. 

Kemudian bagian keuangan menguangkan cek ke bank BCA dan 

membawa uang tunai tersebut ke bank Danamon untuk proses penggajian 

karyawan kontrak secara payroll. Setelah proses payroll selesai, seluruh 

karyawan kontrak dapat mengambil gajinya melalui nomor rekeningnya 

masing-masing. Setelah itu, karyawan datang ke perusahaan untuk 

mengambil slip gaji yang berisi rincian gaji yang diterimanya dan 
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menandatangani rekap gaji kepada bagian personalia dengan menunjukkan 

bukti transaksi dari bank. Dengan dibubuhkannya tanda tangan pada rekap 

gaji oleh karyawan kontrak sebagai tanda bahwa karyawan yang 

bersangkutan telah mengambil gaji dan mencegah pengambilan gaji 

ganda. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan evaluasi terhadap sistem penggajian dan pengupahan 

karyawan kontrak (outsourcing) di PT. Trimegah Cipta Mandiri, penulis 

menemukan adanya kelebihan dan kelemahan pada sistem tersebut. Berikut ini 

penulis menguraikan tentang kelebihan dan kelemahan pada sistem penggajian 

dan pengupahan tersebut. 

 

A. Kelebihan 

Sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak yang telah 

diterapkan, memberikan dampak positif bagi PT. Trimegah Cipta Mandiri. Hal 

ini merupakan kelebihan dari sistem penggajian dan pengupahan karyawan 

outsourcing di PT. Trimegah Cipta Mandiri. Kelebihan-kelebihan tersebut 

adalah sebagai  berikut: 

1. Sistem penggajian dan pengupahan perusahaan telah melibatkan beberapa 

fungsi terkait yaitu bagian supervisor, bagian tagihan, bagian keuangan 

dan bagian personalia, serta pihak pengguna jasa dan bank. 

2. Diawasinya pencatatan waktu hadir karyawan kontrak yang dilakukan oleh 

bagian supervisor. 

3. Dokumen yang digunakan oleh PT. Trimegah Cipta Mandiri dalam sistem 

penggajian dan pengupahan sudah cukup memadai dan seluruh dokumen 

yang berkaitan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 
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4. Surat perintah lembur bagi karyawan kontrak ditandatangani oleh bagian 

personalia sebagai tanda bahwa karyawan yang bersangkutan 

diperintahkan untuk lembur, sehingga perusahaan dijamin hanya akan 

membayar upah lembur bagi pekerjaan yang memang tidak selesai pada 

jam regular. 

5. Ditandatanganinya rekap gaji dan diserahkannya bukti transaksi dari bank 

oleh karyawan kontrak sebagai bukti bahwa karyawan sudah mengambil 

gajinya di bank melalui nomor rekeningnya masing-masing. 

 

B. Kelemahan 

Dari evaluasi sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak 

(outsourcing) di PT. Trimegah Cipta Mandiri penulis menemukan kelemahan. 

Tidak dilaksanakannya sistem penggajian dan pengupahan karyawan kontrak 

(outsourcing) di PT. Trimegah Cipta Mandiri menimbulkan dampak negatif, 

merupakan kelemahan yang harus segera diperbaiki. Kelemahan tersebut yaitu 

bagian supervisor kurang teliti dalam merekap dokumen-dokumen pendukung 

yang menjadi dasar untuk menghitung tagihan gaji dan upah lembur karyawan 

kontrak. Hal ini dapat mmenimbulkan terjadinya kesalahan dalam 

penghitungan tagihan upah dan lembur karyawan kontrak yang dapat 

merugikan perusahaan, karena perusahaan harus menanggung besarnya 

kesalahan dalam penghitungan tagihan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam mengevaluasi sistem penggajian dan pengupahan karyawan 

kontrak (outsourcing) di PT. Trimegah Cipta Mandiri penulis lebih banyak 

menemukan kelebihan daripada kelemahan dari sistem tersebut. Di PT. 

Trimegah Cipta Mandiri, pelaksanaan sistem penggajian dan pengupahan 

karyawan kontrak telah sesuai dengan Manual System PT. Trimegah Cipta 

Mandiri.  

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kelemahan dalam mengevaluasi sistem penggajian 

dan pengupahan karyawan kontrak (outsourcing) di PT. Trimegah Cipta 

Mandiri, penulis memberikan saran yang bagi perusahaan. Sebaiknya 

bagian supervisor melakukan pengecekan kembali dalam merekap 

dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk menghitung 

tagihan gaji dan upah lembur karyawan kontrak. Selain itu bagian tagihan 

sebaiknya menyimpan surat perintah lembur karyawan kontrak, karena 

dalam menghitung tagihan upah lembur karyawan kontrak selain kartu jam 

hadir dan daftar hadir karyawan kontrak juga dibutuhkan surat perintah 

lembur. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

penghitungan tagihan gaji dan upah lembur karyawan kontrak. 
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LAMPIRAN 
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