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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, setiap badan usaha 

membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu menangkap, menciptakan 

dan memanipulasi informasi internal dan eksternal, sehingga menghasilkan 

suatu informasi yang benar, handal, dan tepat waktu. Dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi yang maju dan canggih dapat membantu 

kinerja keseharian perusahaan terutama pada sistem informasi akuntansinya, 

yang meliputi 5 siklus antara lain: siklus expenditure, siklus revenue, siklus 

produksi, siklus penggajian (payroll) dan siklus finansial.  

Peran teknologi atas siklus pengupahan sangat besar misalnya pada 

perhitungan gaji karyawan. Dengan menggunakan teknologi komputer maka 

data perhitungan gaji dapat lebih cepat diolah dan disajikan menjadi informasi 

yang akurat, dapat dipercaya dan berguna bagi para pemakai. Sehingga segala 

kemungkinan kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia dapat dihindari.  

Dalam penelitian ini penulis mengambil Laboratorium Klinik Prodia 

sebagai obyek penelitian. Laboratorium Klinik Prodia adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa analisis kesehatan dan farmasi. 

Kegiatan sehari-hari perusahaan ialah menyajikan jasa analisis kesehatan serta 

penyediaan obat-obatan bagi konsumen di wilayah Surakarta. Karyawan di 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta adalah kurang lebih sebanyak 100 

orang dan semakin bertambah setiap tahunnya. Selama ini untuk sistem 
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informasi akuntansi atas siklus penggajian pada Laboratorium Klinik ini 

menggunakan perpaduan cara manual dan komputerisasi, misalnya dalam 

pencatatan jam kerja pada rincian upah dilakukan sendiri oleh bagian 

personalia dengan melihat jam kerja karyawan dari kartu jam kerja. Selain itu 

perhitungan upah lembur karyawan pun masih menggunakan komputer 

dengan menggunakan program excel. 

Selama menggunakan sistem penggajian yang ada sekarang ini, 

Laboratorium Klinik Prodia sering mengalami permasalahan kesalahan 

pencatatan jam kerja dan kesalahan penulisan angka oleh bagian personalia, 

sehingga perhitungan upah lembur karyawan menjadi salah dan jumlah upah 

lembur yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan yang seharusnya 

diterima. Kesalahan tersebut telah terjadi beberapa kali oleh Laboratorium 

Klinik Prodia Surakarta.  

Akibat seringnya terjadi kesalahan tersebut banyak karyawan yang  

melayangkan protes ke perusahaan karena perusahaan dianggap tidak 

menghargai kinerja karyawan dengan memberikan jumlah upah karyawan 

yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan bagi perusahaan. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya terbesar yang 

dimiliki oleh perusahaan. Potensi dan kemampuan SDM sudah selayaknya 

dihargai oleh perusahaan. Diantaranya dapat dilakukan dengan merancang 

suatu sistem penggajian yang lebih terkendali, sehingga segala kesalahan dan 

kelalaian yang dapat merugikan karyawan dapat dihindari semaksimal 

mungkin. Dengan pertimbangan tersebut, sistem penggajian Laboratorium 

Klinik Prodia Suarakarta sudah saatnya perlu dievaluasi agar dapat dijadikan 
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acuan perancangan suatu sistem penggajian yang baru agar memiliki 

pengendalian intern yang lebih baik.  

Dilihat dari segi perusahaan, dengan adanya sistem penggajian yang 

lebih terkendali dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi serta 

merupakan salah satu usaha pengendalian intern perusahaan terhadap sumber 

dayanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. 

Sedangkan bagi karyawan akan merasa lebih nyaman bekerja dan dihargai di 

perusahaan. 

Dewasa ini peranan Sistem Informasi Akuntansi semakin penting, 

karena semakin kompleksnya organisasi badan usaha. Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan sumber utama dari informasi yang dibutuhkan untuk 

peningkatan kinerja badan usaha. Sistem ini dapat mengumpulkan dan 

mengolah data-data transaksi yang ada menjadi suatu informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan berguna dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan rencana-rencana maupun untuk mengadakan pengendalian 

terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam badan usaha. Untuk 

mendapat informasi-informasi ini harus dirancang suatu Sistem Informasi 

Akuntansi yang memadai dan sesuai dengan kondisi badan usaha. Jadi Sistem 

Informasi Akuntansi memegang peranan penting terhadap  

efektifitas organisasi badan usaha (Romney,2000). 

Menurut Husein (2003), sistem informasi berbasis komputer adalah  

kumpulan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang  

dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.  

Penerapan SIA dimulai dari yang paling sederhana yang disebut dengan 
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sistem manual sampai pada SIA yang sangat kompleks dengan memanfaatkan 

teknologi komputer dan teknologi informasi yang canggih yang disebut juga 

SIA berbasis komputer. SIA berbasis komputer menghasilkan sejumlah 

informasi. 

Selain itu juga, SIA berbasis komputer menyediakan database yang 

berfungsi sebagai dasar bagi subsistem sistem informasi berbasis komputer.  

Menurut Husein (2003), tujuan dari sistem informasi akuntansi  

terkomputerisasi adalah pengolahan transaksi dan data lebih cepat, 

perhitungan dan perbandingan data dengan tingkat akurasi lebih tinggi, biaya 

pengolahan tiap transaksi lebih rendah, penyusunan laporan dan output lain 

lebih tepat waktu, penyimpanan data lebih aman dan lebih mudah diakses, 

pilihan dalam memasukan data lebih banyak.  

SIA terkomputerisasi melaksanakan 4 tugas pengolahan data, yaitu:  

1.  Pengumpulan data  

Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tiap 

tindakan dijelaskan oleh satu catatan data. Jika tindakan tersebut 

melibatkan elemen lingkungan, maka disebut transaksi, karena itu timbul 

istilah pengolahan transaksi. Sistem pengolahan data mengumpulkan data 

yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi yang 

dilakukan perusahaan.  

2.  Manipulasi data  

Data perlu dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi.  
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Operasi manipulasi data meliputi:  

a. Pengklasifikasian  

Terdapat elemen-elemen data tertentu dalam catatan yang digunakan  

sebagai kode. Kode merupakan satu atau beberapa karakter yang  

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan catatan.  

Contohnya, suatu catatan daftar upah karyawan terdapat kode-kode 

yang mengidentifikasikan nomor karyawan, dalam departemen tertentu 

untuk mengidentifikasi nomor departemen, dan lain sebagainya.  

b. Penyortiran.  

Catatan-catatan yang ada disusun dengan urutan tertentu berdasarkan  

kode maupun elemen data lainnya. Contohnya, file catatan daftar upah  

disusun sehingga masing-masing karyawan sesuai departemennya 

dapat terkumpul menjadi satu.  

c. Perhitungan.  

Operasi aritmatika dan logika dilaksanakan pada elemen data untuk 

menghasilkan elemen-elemen data tambahan. Contohnya, dalam 

sistem pengupahan, upah perhari dikalikan dengan jumlah hari untuk 

menghasilkan upah kotor kemudian ditambahkan dengan uang makan 

dan uang lembur serta dikurangkan dengan potongan-potongan (ijin 

karyawan).  

d. Pengikhtisaran.  

Terdapat banyak data yang perlu untuk disintesiskan atau disarikan 

menjadi bentuk total, subtotal, rata-rata dan seterusnya.  
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3.  Penyimpanan data.  

Tiap perusahaan mempunyai banyak transaksi dan tindakan internal setiap 

harinya, dan tiap transaksi tersebut dijelaskan dalam beberapa elemen data.  

Semua data tersebut harus disimpan di suatu tempat, agar aman dan dapat 

diperlukan sewaktu-waktu. Contahnya, file daftar upah dapat disimpan 

dalam sebuah disket, CD, harddisk, serta berbagai media penyimpanan 

lainnya.  

4. Penyiapan dokumen  

SIA menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik didalam 

dan luar perusahaan. Output tersebut dipicu dalam 2 cara, yaitu:  

a. Oleh suatu tindakan.  

b. Oleh jadwal waktu, artinya: output dihasilkan pada saat tertentu.  

Contoh, rincian upah disiapkan setiap 2 minggu sekali saja.  

Umumnya output berupa dokumen kertas, namun, semakin banyak 

juga pemakai yang menggunakan tampilan layar komputer (display).  

 

 Dengan berbagai latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

mengevaluasi sistem informasi akuntansi penggajian lembur, serta 

memberikan solusi baru pada sistem pengendalian intern sistem akuntansi 

penggajian lembur pada Laboratorium Klinik Prodia Surakarta supaya dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, perumusan masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini antara lain adalah : 
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1. Evaluasi pengendalian intern sistem informasi akuntansi penggajian 

lembur yang telah dilakukan Laboratorium Klinik Prodia Surakarta. 

2. Apakah praktek pengendalian intern telah dilakukan sesuai dengan teori 

Sistem Pengendalian Intern Organisasi. 

3. Apakah masih terdapat potensi terjadinya kecurangan akibat kekurangan 

yang masih ada dalam system penggajian lembur yang telah dilakukan 

Laboratorium Klinik Prodia. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara praktik 

pengendalian intern dalam sistem penggajian yang telah dilakukan di 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta, disesuaikan dengan teori yang ada, 

berikut kekurangan yang ada didalam perusahaan. Penelitian ini juga 

memberikan pilihan solusi yang dapat diterapkan dalam perusahaan untuk 

mengatasi kekurangan yang telah diidentifikasi dalam tujuan diatas, sehingga 

mampu secara akurat dan efektif menyediakan informasi bagi manajemen 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan, sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan terhadap 

sistem pengendalian intern terutama terhadap siklus penggajian lembur 

karyawan. 

2. Penulis, sebagai sarana untuk melengkapi dan menerapkan pengetahuan 

teoritis yang diperoleh selama ini. 
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E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini direncanakan terstruktur sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Menguraikan tentang berbagai penelitian sebelumnya serta literatur 

yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Menguraikan metode penelitian, serta metode analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA 

 Membahas analisis data berdasarkan metode analisis data yang telah 

direncanakan dalam metode penelitian, dan interpretasi hasil analisis 

yang diperoleh dari obyek penelitian. 

BAB V KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Informasi Akuntansi  

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.  

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sub sistem dari Sistem Informasi 

Manajemen.  

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2003:232) mendefinisikan Sistem 

Informasi Akuntansi sebagai berikut: “Accounting Information System is 

the system of collecting and processing transaction data and disseminating 

financial information to interested parties”.  

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi mempunyai tiga karakteristik, yaitu :  

a. Adanya pengumpulan data-data transaksi.  

b. Adanya pengolahan data-data transaksi tersebut menjadi suatu 

informasi.  

c. Informasi yang dihasilkan disebarkan kepada pihak-pihak yang  

membutuhkan.  

Pada Sistem Informasi Akuntansi, data yang masuk berupa data ekonomi 

yang dihasilkan oleh transaksi eksternal atau operasi internal yang sebagian 

besar dinyatakan dalam nilai uang dan sebagian kecil tidak dalam nilai 

uang. Para pemakai informasi tersebut adalah pihak internal dan pihak 

eksternal badan usaha.  
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b.  Peranan Sistem Informasi Akuntansi.  

Dewasa ini peranan Sistem Informasi Akuntansi semakin penting, karena 

semakin kompleksnya organisasi badan usaha. Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan sumber utama dari informasi yang dibutuhkan untuk 

peningkatan kinerja badan usaha. Sistem ini dapat mengumpulkan dan 

mengolah data-data transaksi yang ada menjadi suatu informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan berguna dalam pengambilan putusan yang 

berkaitan dengan rencana-rencana maupun untuk mengadakan 

pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam badan 

usaha. Untuk mendapat informasi-informasi ini harus dirancang suatu 

Sistem Informasi Akuntansi yang memadai dan sesuai dengan kondisi 

badan usaha. Jadi Sistem Informasi Akuntansi memegang peranan penting 

terhadap efektifitas organisasi badan usaha (Romney, 2000). 

 

B. Struktur Pengendalian Intern 

1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern 

Struktur pengendalian intern memiliki arti sempit dan luas. Sistem 

pengendalian intern dalam arti sempit diartikan sama dengan Internal 

Check yaitu suatu kebijakan dan prosedur yang secara otomatis dapat 

saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan bagian 

atau fungsi otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam 

suatu organisasi. Dalam arti luas sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi dan semua cara dan alat-alat yang dikoordinasikan 

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kekayaan harta milik 
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perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 

memajukan efisiensi dalam operasi dan menjaga dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan. 

Pengendalian intern menurut AICPA adalah sebagai berikut : 

Struktur pengendalian intern itu meliputi kebijakan-kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. 

 

2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern 

Manajemen merancang sistem pengendalian intern yang efektif 

dengan 2 (dua) tujuan pokok berikut : 

i. Pengendalian Akuntansi (Internal Accounting Control) 

Merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang meliputi 

kebijakan-kebijakan dan prosedur terutama untuk menjaga kekayaan 

dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan kehandalan data 

akuntansi. 

ii. Pengendalian Administratif (Internal Administratif Control) 

Meliputi kebijakan dan prosedur untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

3. Elemen Struktur Pengendalian Intern 

Struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari berbagai elemen 

berikut ini: 
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i. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tepat. 

Struktur organisasi yang disusun dapat menunjukkan pola tetap 

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi dan wewenang tanggung 

jawab yang jelas. Hal ini oleh Mulyadi diartikan tujuan pokok 

pemisahan tugas ini adalah untuk mencegah dan dapat dilakukannya 

deteksi dini atas kesalahan dan saling kontrol diantara berbagai fungsi 

tersebut dan mengerti wewenang serta tanggung jawabnya supaya 

tidak terjadi overlap fungsi maka perlu dibuat pedoman organisasi (job 

description). Deskripsi jabatan ini berisi penjelasan setiap fungsi. 

ii. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup menyediakan 

kontrol yang layak terhadap harta, kewajiban, pendapatan dan biaya.  

Pada sebuah organisasi hendaknya setiap terjadi transaksi selalu 

berdasarkan pada otorisasi pihak yang berwenang. Agar karyawan 

dapat memahami prosedur yang telah ditetapkan, biasanya perusahaan 

membuat pedoman prosedur yang menunjukkan arus dokumen, 

pekerjaan yang harus dilakukan masing-masing bagian, dan rekening-

rekening yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. 

iii. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap 

bagian dalam organisasi. 

Praktik yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan 

melaksanakan tigasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. 

Pemisahan fungsi yang dimaksud agar terjadi pengendalian antar 

fungsi. 
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iv. Tingkat kualitas pegawai yang harus setaraf dengan tanggung jawab. 

Perusahaan harus mampu memperoleh dan menempatkan karyawan 

dengan tepat pada suatu jabatan dengan melihat kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan. Untuk itu perusahaan perlu 

mengadakan pelatihan bagi karyawan agar dapat meningkatkan 

kecakapan pegawai yang bersangkutan. 

 

4. Arti Penting Struktur Pengendalian Intern  

Arti penting suatu perusahaan menyusun struktur pengedalian intern 

adalah sebagai berikut : 

i. Semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan 

manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung 

terhadap operasi perusahaan. 

ii. Pengecekan dan review melekat pada struktur pengendalian intern 

yang baik akan dapat melindungi dari kelemahan manusia dan 

mengurangi kemungkinan kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi. 

iii. Auditor tidak praktis untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh 

atau secara detail untuk semua transaksi perusahaan dalam waktu dan 

biaya yang terbatas. 

Struktur pengendalian intern efektif sangat menguntungkan bagi 

perusahaan terutama untuk menyediakan data yang handal, mengamankan 

aktiva dan catatan serta mendorong efisiensi operasional. 
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C. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem, 

prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat 

dan teliti, jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan, 

jumlah yang harus dipotong dari gaji dan upah itu untuk pajak pendapatan 

serta sisa gaji dan upah yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Gaji 

umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, 

sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah 

satuan pokok yang dihasilkan oleh karyawan. 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan 

manufaktur yang melibatkan : 

a. fungsi kepegawaian,  

bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, 

penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi 

karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan 

berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan 

upah karyawan. 

b. fungsi keuangan,  

bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta 

berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 16 

c. fungsi akuntansi.  

bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya 

tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan 

penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. 

 

i. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis merupakan salah 

satu metode yang dapat digunakan guna menjamin daya andal informasi 

yang dihasilkan dan untuk menjaga aktiva perusahaan. Dokumentasi yang 

tepat bagi seluruh aktivitas bisnis adalah kunci untuk pertanggungjawaban. 

Dokumentasi memungkinkan manajemen melakukan pengujian apakah 

tanggung jawab yang dibebankan telah dijalankan secara memadai. 

Dokumen dan catatan yang dirancang dengan baik juga meningkatkan 

akurasi dan efisiensi pemrosesan transaksi. Contoh dokumen yang baik 

adalah diberi nomor urut. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan adalah: 

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa 

surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

b. Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir ini dapat 
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berupa daftar hadir biasa atau berbentuk kartu hadir yang diisi dengan 

mesin pencatat waktu. 

c. 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 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. 

d. 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. 

e. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah dibuat 

untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan 

produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga 

kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap 

daftar gaji dan upah.  

f. 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 
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yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat 

sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah 

yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap karyawan. 

g. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

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

setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam periode tertentu. 

h. 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. 

 

ii. Catatan akuntansi yang digunakan 

1. Jurnal umum 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen 

dalam perusahaan. 

2. Kartu harga pokok produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 19 

3. Kartu biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja tidak langsung 

dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam 

perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini 

adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir 

rekening debit. 

4. Kartu penghasilan karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima setiap karyawan. Informasi dalam kartu 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 

ditandatanginya kartu tersebut oleh karyawan dengan 

ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. 

Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan ini, setiap karyawan 

hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga rahasia 

penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lainnya. 

 

iii. Jaringan prosedur dalam sistem penggajian dan pengupahan 

Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

3. Prosedur distribusi biaya gaji  

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 
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5. Prosedur pembayaran gaji 

 

Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini : 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 

b. Prosedur pencatatan waktu kerja 

c. Prosedur pembuatan daftar upah 

d. Prosedur distribusi biaya upah 

e. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

f. Prosedur pembayaran upah 

 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dikatakan baik apabila 

memenuhi elemen-elemen sistem pengendalian intern sebagai berikut : 

1. Adanya struktur organisasi yang menunjukkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. 

2. Adanya sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik. 

3. Adanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap 

bagian organisasi. 

4. Mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

D. System Development Life Cycle (SDLC) 

Dalam pembuatan sistem informasi yang baik juga perlu memahami SDLC. 

Hal ini sangatlah membantu dalam pembuatan suatu sistem informasi yang 

baik. Untuk mengubah sebuah sistem yang telah ada dan telah dijalankan 
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dalam sebuah badan usaha tidaklah mudah, apalagi bila sistem yang telah ada 

dipakai dalam jangka waktu yang yang cukup panjang.  

Menurut Romney (2000:617) SDLC dapat didefinisikan sebagai berikut:  

“The process organization would go through to design and implement a new 

information system”.  

Setiap perubahan sistem selalu melalui SDLC yang terdiri dari 5 fase proses. 

Fase-fase tersebut adalah :  

a. Sistem Analysis  

Dalam fase ini dilakukan pendataan terhadap keakuratan dan 

kelemahan sistem yang telah ada, pembelajaran terhadap proposal 

sistem baru, serta penilaian terhadap kehandalan sistem baru.  

b.  Conceptual Design  

Dalam fase ini badan usaha memutuskan bagaimana untuk 

memenuhi kebutuhan user. Hal yang harus dilakukan adalah 

mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif disain yang sesuai.  

c.  Physical Design  

Dalam fase ini, badan usaha menerjemahkan kebutuhan dari 

conceptual design ke spesifikasi yang mendetail yang akan 

digunakan untuk pembuatan program.  

d.  Implementation and Conversion  

Fase ini merupakan puncak dimana semua elemen dan aktivitas 

sebuah sistem ikut terlibat. Karena pentingnya dan kompleksnya fase 

ini, maka dibuat rencana implementasi, konversi dan 

pelaksanaannya. 
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e.  Operation and Maintenance  

Selama sistem baru digunakan akan selalu direview secara periodik 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Modifikasi 

terhadap sistem akan dilakukan bila ada masalah yang timbul selama 

penggunaan sistem yang baru ataupun bila ada kebutuhan baru yang 

dibutuhkan oleh badan usaha. Modifikasi besar-besaran akan 

dilakukan bila dirasakan perlu mengganti sistem dan oleh karena itu 

siklus SDLC akan dimulai lagi dari awal. 

 

E. Permodelan Sistem 

Dalam menggambarkan suatu sistem diperlukan suatu pemodelan. Pemodelan 

adalah tindakan menggambarkan satu atau lebih representasi grafis atas 

sistem. Pemodelan merupakan teknik komunikasi yang didasarkan pada 

perkataan lama “sebuah gambar sama dengan ribuan kata” (Whitten 2001:94). 

Terdapat dua jenis pemodelan yang digunakan untuk mendesain sebuah sistem 

yaitu pemodelan proses dan pemodelan data.  

Pemodelan proses adalah sebuah teknik untuk mengorganisasi dan  

mendokumentasikan struktur dan aliran data dalam pemrosesan sistem melalui 

logika, kebijakan dan prosedur sistem (Whitten 2001:308).  

Pemodelan proses untuk sistem manual pada penelitian ini penulis 

menggunakan alat pemodelan flowchart, sedangkan untuk pemodelan sistem 

terkomputerisasi penulis menggunakan alat pemodelan Data Flow Diagram 

(DFD). 
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1. Flowchart  

Untuk menggambarkan suatu sistem informasi dapat dibantu dengan 

menggunakan sistem flowchart. Dengan menggunakan flowchart akan 

lebih memudahkan untuk mengerti alur dokumen dari suatu sistem. 

Flowchart dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, 

kegiatan pemrosesan komputer, atau keduanya.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan flowchart hanya untuk 

menggambarkan prosedur aliran dokumen secara manual dari sistem 

pengupahan pada Laboratorium Klinik Prodia Surakarta.  

Menurut Romney dan Steinbart (2000:163) flowchart didefinisikan 

sebagai suatu teknik analitis yang digunakan untuk menggambarkan 

beberapa aspek pada sistem informasi ke dalam suatu cara yang jelas, 

ringkas, dan logis. 

Romney dan Steinbart (2000:164) membagi flowcharting symbols 

menjadi empat kategori, yaitu :  

a. Input/Output symbols, menggambarkan alat atau media yang 

menyediakan input atau mencatat output dari proses operasi.  

b. Processing symbols, selain untuk menunjukkan apa tipe dari alat 

yang digunakan untuk memproses data, juga untuk menunjukkan 

kapan proses lengkap secara manual.  

c. Storage symbols, menggambarkan alat yang digunakan untuk 

menyimpan data yang sedang tidak digunakan dalam suatu sistem.  

d. Flow and miscellaneous symbols, menunjukkan arus data dan 

barang. Selain itu juga menggambarkan operasi seperti kapan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 24 

flowchart tersebut mulai atau berakhir, kapan keputusan telah 

dibuat, dan kapan menambahkan catatan-catatan yang menjelaskan 

tentang flowchart tersebut.  

 

2. Data Flow Diagram (DFD)  

Teknik dan alat bantu lain yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem informasi selain menggunakan flowchart 

dapat juga menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dalam 

menggambarkan pemodelan proses. DFD menggambarkan proses 

aliran data dari suatu sistem. Dengan menggunakan DFD akan lebih 

memudahkan untuk mengerti aliran data dari suatu sistem. Selain itu 

juga lebih memudahkan dalam menetapkan entitas-entitas yang terlibat 

dalam operasi dari suatu sistem, sehingga memudahkan dalam 

membuat suatu pemodelan database. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan DFD untuk menggambarkan proses aliran data untuk 

merancang sistem penggajian yang berbasis komputer.  

Menurut Moscove, Simkin dan Bagranoff (1997:58) Data Flow 

Diagram didefinisikan: 

“A Data Flow Diagrams (DFDs) provide a logical view of the data 

flow through an Accounting Information System”.  

Sedangkan menurut Whitten (2001), diagram Data Flow Diagram 

adalah alat yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja 

atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut.  
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Dalam DFD terdapat proses dekomposisi, yaitu tindakan 

membagi-bagi sistem sampai menjadi komponen sistem terkecil. Level 

tertinggi dari DFD adalah context diagram yang merupakan tampilan 

dari rangkuman level suatu sistem. Level DFD yang lebih rendah dari 

context diagram biasanya disebut dengan level 0. Level 0 berisi 

jabaran dari context diagram. Level DFD yang lebih rendah dari level 

0 adalah level 1. Level 1 berisi penjabaran dari level 0 sehingga dapat  

menyediakan gambaran sistem yang lebih mendetail lagi daripada 

gambaran sistem yang tergambar dalam level 0. Apabila dirasa perlu 

maka level 1 tersebut dapat dibagi menjadi level DFD yang lebih 

rendah lagi dan seterusnya. Tidak ada cara yang ideal untuk 

menggambarkan DFD, karena masalah yang berbeda menggunakan 

metode yang berbeda. 
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SEKRETARIS 

Struktur Organisasi Laboratorium Klinik Prodia Surakarta 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang 

dapat menjadi dasar penyelesaian apabila terdapat persoalan yang 

ditemukan dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari literature yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

  

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman 

mengenai perusahaan secara langsung. Data yang diperlukan diperoleh 

melalui wawancara, observasi serta kuisioner yang diisi oleh bagian yang 

berkompeten dengan permasalahan sistem penggajian yang ada di 

perusahaan. 

1. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berkompeten dengan masalah yang diteliti. 

2. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 
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3. Kuisioner, dimaksudkan untuk membandingkan secara mendetail 

kriteria sistem informasi akuntansi penggajian yang baku dengan yang 

terjadi sesungguhnya di lapangan. 

 

c. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dianalisis 

secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluasi sistem pengendalian 

intern terhadap siklus penggajian lembur perusahaan. Hasil wawancara 

dan observasi dijadikan dasar pengisian kuisioner, sehingga diperoleh 

unsur-unsur sistem akuntansi penggajian lembur pada praktek dan 

membandingkannya dengan kriteria sistem akuntansi penggajian yang 

efektif sesuai dengan teori yang ada dalam literature. 

 

B. Deskripsi Fungsi yang Terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penggajian 

Laboratorium Kinik Prodia Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi pengawas kehadiran karyawan 

Dalam perusahaan fungsi pengawas kehadiran karyawan dipegang oleh 

satpam. Sistem pencatatan daftar hadir karyawan yang dilakukan oleh 

program khusus dengan Foxpro basis dijalankan lewat suatu terminal yang 

diletakkan di depan pintu masuk karyawan. Sistem ini akan mencatat 

secara otomatis jam masuk dan pulang karyawan saat karyawan sebagai 

user meng-input datanya melalui program tersebut. 
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2. Fungsi rekapitulasi kehadiran karyawan (presensi) 

Fungsi rekapitulasi kehadiran karyawan dijalankan secara otomatis oleh 

program berdasarkan input harian yang dilakukan oleh user. Kemudian 

staf bagian personalia akan mencetak rekap tersebut dan melakukan 

checking untuk meyakinkan bahwa data yang terekam oleh program tidak 

ada kesalahan yang disebabkan data yang kurang lengkap atau kesalahan 

lainnya. 

3. Fungsi pembuat daftar gaji karyawan 

Fungsi ini dilakukan oleh staf bagian personalia. Berdasarkan rekap yang 

diperoleh dari program, staf bagian personalia akan menghitung gaji 

karyawan selama periode tertentu. Kemudian fungsi ini juga akan 

membuat rekap jumlah gaji untuk seluruh karyawan. 

4. Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi memiliki tugas untuk membuat rekap piutang karyawan 

yang nantinya bersama dengan rekap daftar gaji karyawan akan diserahkan 

ke bagian payroll kantor cabang. 

5. Fungsi payroll kantor cabang 

Merekap daftar gaji karyawan yang diterima dari bagian personalia dan 

rekap piutang karyawan dari bagian akuntansi untuk nantinya dibuat rekap 

total dan diserahkan ke bagian payroll kantor pusat. Setelah menerima 

sejumlah kas yang jumlahnya sesuai dengan pengajuan ke kantor pusat, 

maka fungsi ini akan mencetak slip gaji yang nantinya akan dibagikan ke 

masing-masing karyawan. 
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6. Fungsi payroll kantor pusat 

Berdasarkan rekap yang diperoleh dari bagian payroll kantor cabang, 

fungsi ini akan membuat bukti kas keluar sesuai dengan jumlah total rekap 

gaji yang diterima. 

7. Fungsi kepegawaian 

Fungsi ini mempunyai tugas dalam merekrut karyawan baru, tes seleksi 

karyawan, mendata karyawan, dan mengadakan pelatihan untuk 

pengembangan potensi karyawan perusahaan. 

 

C. Deskripsi Input dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan 

Input dari sistem informasi akuntansi penggajian di Laboratorium Klinik 

Prodia Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Daftar skala gaji karyawan 

Daftar skala gaji kayawan adalah dokumen yang dibuat berdasarkan Surat 

Keputusan Pemerintah mengenai standar gaji dan upah minimum regional. 

2. Surat perjanjian kerja karyawan 

Surat Perjanjian Kerja merupakan dokumen yang menyatakan bahwa 

karyawan yang namanya tercantum di dalam surat perjanjian kerja tersebut 

adalah karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan. Dalam dokumen 

ini akan mencantumkan Laboratorium Klinik Prodia Suarakarta sebagai 

pihak pertama dan nama karyawan sebagai pihak kedua, dan tercantum 

pula pasal-pasal perjanjian kerja serta sanksi yang harus ditaati pihak 

kedua. Selain itu, dicantumkan pula jenis pekerjaan serta besarnya gaji 
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yang diterima oleh karyawan. Dokumen ini sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab bagian personalia. 

3. Kartu hadir karyawan 

Kartu hadir karyawan berisi keterangan mengenai nama karyawan, nomor 

induk karyawan, bagian tempat bekerja serta tanggal. Di Laboratorium 

Klinik Prodia Surakarta, kartu ini tidak berupa hard copy namun 

pencatatan jam hadir karyawan dicatat secara otomatis oleh program 

khusus melalui suatu terminal. 

 

D. Deskripsi Proses dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan  

Proses yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi penggajian di 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengawasan kehadiran karyawan 

Proses pengawasan kehadiran karyawan bertujuan untuk mengawasi 

pencatatan waktu hadir karyawan. Pengawasan kehadiran dilakukan oleh 

fungsi pengawas kehadiran karyawan yang dipegang oleh satpam. Masing-

masing karyawan input data ke program setiap masuk dan pulang kerja. 

2. Proses pembuatan rekapitulasi jam hadir karyawan 

Proses ini dilakukan oleh fungsi rekapitulasi kehadiran karyawan yang 

dilakukan secara otomatis oleh program. 

3. Proses pembuatan rekapitulasi gaji karyawan 

Proses pembuatan rekapitulasi gaji karyawan dibuat oleh fungsi payroll 

kantor cabang, setelah sebelumnya rekapitulasi gaji berdasarkan kehadiran 
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dilakukan oleh bagian personalia serta catatan piutang karyawan oleh 

bagian akuntansi. 

4. Proses pencatatan biaya gaji karyawan 

Pencatatan biaya gaji karyawan dicatat oleh fungsi payroll kantor pusat 

setelah rekapitulasi gaji total suatu kantor cabang diserahkan dari fungsi 

payroll kantor cabang yang bersangkutan. 

5. Proses pembayaran gaji dan upah karyawan 

Proses pembayaran gaji dan upah karyawan dilakukan oleh fungsi payroll 

kantor cabang setelah menerima sejumlah kas yang sesuai dengan bukti 

kas keluar dari fungsi payroll kantor pusat. 
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E. Deskripsi Output dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan 

Output dari sistem informasi akuntansi penggajian Laboratorium Klinik 

Prodia Surakarta adalah sebagai berikut : 

1. Daftar rekapitulasi kehadiran karyawan 

Daftar rekapitulasi kehadiran karyawan adalah ringkasan dari kartu hadir 

karyawan. Daftar rekapitulasi kehadiran karyawan ini dibuat berdasarkan 

kartu hadir karyawan dan berisi informasi mengenai nama, tanggal 

presensi, jumlah dan keterangan. Fungsi ini akan tercetak secara otomatis 

oleh program. 

2. Daftar rekapitulasi gaji dan upah karyawan 

Daftar rekapitulasi gaji dan upah karyawan adalah ringkasan dari total gaji 

masing-masing karyawan. Daftar ini dibuat oleh bagian payroll kantor 

cabang berdasarkan rekap yang dibuat oleh bagian personalia dan bagian 

akuntansi. Daftar ini berisi informasi mengenai nama karyawan, bagian 

kerja, tanggal perhitungan gaji, besarnya gaji pokok, tunjangan, lembur 

serta potongan pajak penghasilan, potongan piutang serta total gaji bersih 

yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. 

 

F. Deskripsi Dokumen Pendukung yang Terkait dalam Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian Laboratorium Klinik Prodia Surakarta 

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penggajian 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta adalah sebagai berikut: 
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1. Surat Pernyataan Gaji Karyawan 

Surat pernyataan gaji karyawan atau yang lebih dikenal dengan slip gaji 

adalah laporan ringkasan mengenai besarnya gaji bersih yang diterima 

oleh masing-masing karyawan. Daftar ini berisi informasi mengenai nama 

karyawan, bagian kerja, tanggal perhitungan gaji, besarnya gaji pokok, 

tunjangan, lembur serta potongan pajak penghasilan, potongan piutang 

serta total gaji bersih yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. 

2. Bukti Kas Keluar 

Bukti kas keluar adalah dokumen yang dibuat oleh bagian payroll kantor 

pusat untuk mencatat besarnya pengeluaran biaya gaji karyawan 

perusahaan. Bukti kas keluar ini dibuat berdasarkan rekapitulasi daftar gaji 

karyawan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengendalian Intern Berbasis Komputer Sistem Penggajian 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta 

Berdasarkan hasil observasi dan kuisioner yang diisi dapat diketahui 

bahwa unsur-unsur pengendalian intern sistem informasi penggajian 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta. Pengendalian intern berbasis 

komputer terbagi menjadi dua yaitu pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi. Berikut penjelasan mengenai pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi yang terdapat pada sistem penggajian di 

Laboratorium Kinik Prodia Surakarta.  

1. Pengendalian Umum 

Pengendalian umum merupakan pengendalian yang dirancang untuk 

menjaga agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan 

terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung efektifitas 

pengendalian aplikasi. Pengendalian umum yang dilaksanakan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Organisasi 

Tabel IV. 1 Pengendalian Umum – Organisasi 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah terdapat struktur organisasi 
formal yang mencakup bagian pengolah 
data elektronik? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah kedudukan bagian pengolah 
data elektronik cukup independen dalam 
struktur organisasi? 

Ya  Sesuai  
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3 

Apakah terdapat pemisahan fungsi yang 
jelas antara fungsi pengolah data pada 
bagian pengolah data dengan bagian 
input data (user)? 

Ya  Sesuai  

 

1) Pada perusahaan bagian pengolah data elektronik disebut 

sebagai bagian IT (information technique). Bagian IT 

merupakan oganisasi formal yang terletak langsung di bawah 

Kepala Cabang. Dengan demikian IT bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Cabang. 

2) Menurut Tugiman (2000; 34) kedudukan yang independen 

pada bagian pengolah data elektronik adalah di bawah direktur. 

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian IT pada 

Laboratorium Klinik Prodia Surakarta sudah independen 

karena berada di bawah Kepala Cabang. 

3) Bagian IT memiliki tugas untuk melakukan pengembangan dan 

pemeliharaan sistem, sedangkan input data untuk melakukan 

perhitungan gaji karyawan dilakukan oleh user. Dalam hal ini 

bagian IT hanya bertugas membuatkan program perhitungan 

gaji karyawan, dan yang melakukan penginputan data untuk 

penghitungan gaji dan upah karyawan dilakukan oleh karyawan 

sendiri sebagai user. Sedangkan untuk penghitungan upah 

lembur dilakukan secara manual (dari laporan absensi) dengan 

mengisi form khusus. 
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b. Pemisahan Fungsi 

Tabel IV. 2 Pengendalian Umum – Pemisahan Fungsi 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah terdapat uraian tugas dan 
tanggung jawab yang jelas dan tertulis 
mengenai fungsi yang ada di bagian 
pengolah data elektronik? 

Ya  Sesuai  

2 Apakah terdapat pemisahan fungsi 
antara programmer dan operator? 

Ya  Sesuai  

 

1) Telah terdapat uraian tugas untuk masing-masing fungsi di 

bagian IT. Di bagian IT terdapat tiga personil yang 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berfungsi 

untuk menangani masalah hardware dan software staf kantor, 

sedangkan fungsi kedua menangani permasalahan hardware 

dan software bagian produksi. 

2) Perusahaan tidak memiliki programmer. Apabila ada program 

yang perlu dikembangkan perusahaan akan meminta bantuan 

pihak luar atau outsourcing. 

 

c. Kepegawaian 

Tabel IV. 3 Pengendalian Umum – Kepegawaian 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah terdapat ketetapan tertulis 
tentang persyaratan ketrampilan bagi 
personil pengolah data di bagian 
personalia? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah latar belakang pendidikan setiap 
pegawai bagian personalia mendukung 
pekerjaannya? 

Ya  Sesuai  

3 Apakah terdapat program pelatihan guna Ya  Sesuai  
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meningkatkan kemampuan personil 
pengolah data di bagian personalia? 

4 
Apakah terdapat evaluasi periodic 
berdasarkan kriteria yang ada terhadap 
kinerja para personil bagian personalia? 

Ya  Sesuai  

 

1) Pada perusahaan yang menginput data untuk melakukan 

penghitungan gaji dan upah, karyawan adalah user 

(personalia). Maka dalam merekrut staf personalia, perusahaan 

mempunyai beberapa persyaratan guna mendukung pekerjaan 

yaitu lulusan SMA. 

2) Setiap jabatan yang dipegang ada ketentuan pendidikan 

masing-masing, seperti misalnya : 

a. Untuk posisi jabatan Kasie minimal memiliki latar 

belakang pendidikan S1 sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

b. Untuk posisi staf minimal adalah lulusan SMA atau D3. 

c. Staf bagian rumah tangga tidak memiliki standar 

pendidikan khusus. 

3) Pelatihan staf bagian pengolah data dilakukan setiap tahun 

guna meningkatkan kemampuan staf. Pelatihan yang dilakukan 

sangat beragam, tergantung pada tujuan serta user yang 

menjadi obyek tujuan tersebut. 

4) Evaluasi periodic dilakukan oleh Kasie SDM. Evaluasi 

dilakukan tiap 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan dengan 

menilai kinerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

prestasi kerja serta kemajuan atau kemunduran yang diperoleh 
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masing-masing karyawan selama periode tersebut sebagai 

dasar langkah bagian SDM untuk melakukan tindakan 

selanjutnya. 

 

d. Pengendalian Operasi 

Tabel IV. 4 Pengendalian Umum – Pengendalian Operasi 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah telah dilakukan penjadwalan 
seluruh operasi komputer sehingga dapat 
diselesaikan tepat waktu dan efisiensi? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah terdapat staf yang bertanggung 
jawab untuk mengelola seluruh media 
komputer yang dipakai perusahaan? 

Ya  Sesuai  

3 
Apakah terdapat proses pengelolaan 
media komputer untuk melindungi data 
dari penyalahgunaan atau kerusakan? 

Ya  Sesuai  

 

1) Pada bagian setiap departemen memiliki komputer sendiri, 

tetapi setiap departemen wajib menyerahkan data ke bagian IT 

dalam bentuk print out laporan dalam berdasar jadwal yang 

ditentukan. Misalnya bagian SDM menyerahkan seluruh data 

yang berkenaan dengan pembayaran gaji dan upah pada hari 

Jumat setiap minggunya. 

2) Staf bagian IT bertanggung jawab atas pegelolaan dan juga 

pemeliharaan seluruh media komputer di perusahaan seperti 

disket, CD, printer yang dimiliki sehingga dapat dipergunakan 

dengan lancar. 

3) Terdapat proses pengelolaan media komputer untuk melindungi 

data dari kerusakan atau penyalahgunaan. Cara yang dilakukan 
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antara lain; apabila ada hardware yang rusak maka departemen 

yang bersangkutan melaporkan pada bagian IT dan meminjam 

hardware yang baru, pada saat peminjaman dan pengembalian 

harus menandatangani buku peminjaman. 

 

e. Physical Access, Logical Access dan Physical Security 

Tabel IV. 5 Pengendalian Umum – Physical Access, Logical 

Access dan Physical Security 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah telah ditetapkan personil yang 
bertanggung jawab terhadap masalah 
Physical Access dan Logical Access? 

Ya  Sesuai  

2 Apakah lokasi ruangan komputer telah 
terpisah dari bagian lain? 

Ya  Sesuai  

3 Apakah keberadaan ruang komputer 
tidak mencolok? 

Ya  Sesuai  

4 Apakah semua ruang komputer selalu 
terkunci? 

Ya  Sesuai  

5 Apakah terdapat pemisahan akses 
terhadap ruang komputer? 

Ya  Sesuai  

6 

Apakah terhadap instalasi komputer 
yang kritis dipakai metode pengawasan 
yang lebih ketat mengenai pembatasan 
Physical Access? 

Tidak  Tidak sesuai 

7 
Apakah terdapat terminal yang berada di 
luar lokasi bagian pengolah data yang 
telah ditempatkan di lokasi yang aman? 

Tidak Tidak sesuai  

8 

Apakah terhadap individu yang bukan 
staf bagian pengolah data selalu 
didampingi bila masuk ke ruang 
komputer? 

Ya  Sesuai  

9 
Apakah kepada karyawan yang 
berkepentingan memasuki sistem atau 
aplikasi diberi user-ID yang unik? 

Ya  Sesuai  

10 Apakah pada proses log in karyawan 
diharuskan memberi user-ID password? 

Ya  Sesuai  

11 
Apakah terdapat pembatasan kesalahan 
dalam program log-in sebelum terjadi 
penolakan? 

Ya  Sesuai  
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12 
Apakah peraturan password menjamin 
bahwa tidak terdapat kemungkinan suatu 
password diketahui oleh orang lain? 

Ya  Sesuai  

13 Apakah terdapat keharusan mengubah 
password secara berkala? 

Ya  Sesuai  

14 
Apakah lokasi instalasi komputer telah 
cukup aman dari gangguan atau bencana 
dari luar? 

Ya  Sesuai  

15 
Apakah konstruksi bangunan komputer 
terbuat dari bahan yang tidak rawan 
akan api/bencana? 

Ya  Sesuai  

 

1) Pada bagian IT telah ditetapkan personil yang bertanggung 

jawab atas masalah physical dan logical access. 

2) Lokasi ruang computer IT terpisah dengan bagian ruangan lain.  

3) Keberadaan ruang komputer tidak mencolok karena ada di 

bagian pojok ruangan dan hanya ada satu pintu masuk. 

4) Semua ruangan komputer selalu terkunci dan hanya staf IT saja 

yang berhak membuka kunci dan masuk. 

5) Terdapat metode pembatasan akses terhadap ruangan komputer 

perusahaan, sehingga dapat membatasi orang-orag yang 

berkepentingan saja yang memasuki ruangan tersebut.  

6) Pada perusahaan tidak terdapat metode pengawasan yang dapat 

menjamin setiap saat kegiatan di dalam ruangan tersebut dapat 

terekam. 

7) Terminal yang berada di luar lokasi bagian pengolah data tidak 

diletakkan di tempat yang aman.  

8) Setiap individu yang bukan staf IT selalu didampingi apabila 

memasuki ruang computer, sehingga dapat mengamati dan 
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mengawasi kegiatan orang tersebut selama berada di ruangan 

tersebut. 

9) Pemberian user-ID hanya untuk karyawan yang berkepentingan 

dan setiap karyawan memiliki user-ID masing-masing. Seperti 

user-ID staf personalia digunakan untuk masuk sistem 

penggajian dan pengupahan. Sedangkan bila user-ID tersebut 

digunakan untuk masuk ke sistem lain. 

10) Adanya prosedur log in yang mengharuskan pegawai 

memberikan user-ID dan password yang berlaku untuk user-ID 

tersebut, sehingga tidak semua individu dapat memasuki sistem 

aplikasi yang ada. 

11) Adanya pembatasan kesalahan dalam prosedur log in sebelum 

terjadi penolakan yaitu sebanyak 3 kali. Hal ini dimaksudkan 

agar mempersulit pihak lain untuk masuk dengan menebak 

password. 

12) Adanya keberadaan peraturan tentang kerahasiaan password. 

13) Setelah adanya pergantian personil, maka password harus 

diubah. Hal ini dilakukan agar kerahasiaan tetap terjaga dan 

untuk personil yang tidak ada komptensinya untuk memasuki 

aplikasi sistem tersebut. 

14) Keberadaan lokasi komputer yang aman dari gangguan atau 

bencana dari luar. Ruang computer tidak berdekatan dengan 

dapur atau lantai bawah tanah yang rawan terhadap api dan 

genangan air. 
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15) Konstruksi bangunan ruang komputer bagian IT terbuat dari 

bahan yang tidak mudah rusak. Bahan konstruksi terbuat dari 

batu bata dan tidak ada kaca, sehingga mempersulit usaha 

pembobolan oleh orang yang berniat jahat. 

 

f. Environmental Control 

Tabel IV. 6 Pengendalian Umum – Environmental Control 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah ruang komputer telah dilengkapi 
dengan alat pendeteki kebakaran dan 
pencegah kebakaran? 

Ya  Sesuai  

2 

Apakah terdapat alat pemadam 
kebakaran yang terdapat di ruang 
komputer telah dilakukan pemeliharaan 
secara berkala? 

Ya  Sesuai  

3 

Apakah terdapat prosedur tertulis 
mengenai tata cara penanganan 
kebakaran khusus untuk lingkungan 
sistem informasi? 

Ya  Sesuai  

4 Apakah terdapat latihan dalam rangka 
menghadapi kebakaran? 

Ya  Sesuai  

5 
Apakah ruang komputer dilengkapi 
dengan alat pendingin ruangan dan 
pengatur kelembaban udara? 

Ya  Sesuai  

6 
Apakah tersedia fasilitas Uninterupted 
Power Supply (UPS) untuk computer 
utama perusahaan? 

Ya  Sesuai  

 

1) Di perusahaan belum ada alat pendeteksi kebakaran dini, hanya 

ada alat pemadam kebakaran berupa tabung pemadam 

kebakaran. 

2) Departemen Sumber Daya Manusia dan Rumah Tangga 

melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap tabung 

pemadam kebakaran. 
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3) Adanya prosedur tertulis yang mengatur tata cara menangani 

kebakaran. 

4) Di perusahaan pernah dilakukan latihan menghadapi 

kebakaran. 

5) Di lingkungan komputer terdapat alat pengatur suhu serta 

kelembaban udara sebanyak 2 buah. 

6) Terdapat fasilitas UPS pada computer perusahaan, sehingga 

kegiatan komputer dapat terus berjalan selama 15 menit setelah 

padamnya listrik sehingga data dapat disimpan terlebih dahulu. 

 

g. Pemulihan Masalah 

Tabel IV. 7 Pengendalian Umum – Pemulihan Masalah 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah telah terdapat prosedur back up 
yang memadai terhadap aplikasi dan 
data vital yang dimiliki? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah terdapat cadangan hardware bila 
hardware yang digunakan tidak dapat 
digunakan? 

Ya  Sesuai  

3 
Apakah terdapat off site storage untuk 
menyimpan back up data, aplikasi serta 
dokumen yang penting? 

Tidak Tidak sesuai  

 

1) Secara periodic dilakukan back up terhadap data serta aplikasi 

tertentu sebagai tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang 

dapat menyebabkan aplikasi yang digunakan rusak sehingga 

tidak dapat dibuka. 

2) Terdapat cadangan harware sebanyak 2 buah apabila hardware 

yang digunakan rusak atau sedang dalam proses perbaikan. 
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3) Menurut Tugiman (2000; 59) penyimpanan back up data 

sebaiknya diletakkan jauh dari instalasi sistem informasi. Hal 

ini dimaksudkan apabila terjadi gangguan atau bencana pada 

sistem instalasi, maka data yang berada jauh dari lokasi 

instalasi sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai 

pengganti. Sedangkan pada perusahaan, back up data 

diletakkan di sebelah ruang IT sehingga tidak terdapat 

penyimpanan data yang terpisah atau terletak jauh dari lokasi 

instalasi sistem informasi. 

 

h. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 

Tabel IV. 8 Pengendalian Umum – Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah tedapat prosedur tertulis yang 
baku yang dipakai dalam melakukan 
pengembangan dan pemeliharaan 
sistem? 

Ya  Sesuai  

2 Apakah terdapat keterlibatan user dalam 
pengembangan sistem? 

Ya  Sesuai  

3 
Apakah setiap pengembangan dan 
pemeliharaan sistem atas permintaan 
user dan komite pengembangan? 

Ya  Sesuai  

4 
Apakah untuk setiap perubahan program 
telah terdapat otorisasi tertulis dari pihak 
yang berwenang? 

Ya  Sesuai  

5 Apakah terdapat dokumentasi yang 
cukup untuk setiap aplikasi yang ada? 

Ya  Sesuai  

 

1) Terdapat prosedur tertulis yang baku yang menjamin bahwa 

sistem yang dikembangkan memiliki mutu yang baik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 49 

2) Adanya keterlibatan user dalam pengembangan sistem karena 

user yang paling mengerti kebutuhan sistem, user yang paling 

banyak menggunakan aplikasinya serta merasakan manfaat dari 

pengembangan sistem yang dilakukan. 

3) Setiap pengembangan merupakan usulan dari user karena setiap 

pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan user. 

4) Adanya pengendalian yang mengharuskan setiap perubahan 

yang dilakukan disetujui oleh direktur agar perubahan yang 

dilakukan termonitor dan tidak merugikan perusahaan. 

5) Terdapat dokumentasi yang cukup baik dan rapi untuk setiap 

aplikasi yang ada. Hal ini dilakukan apabila ada pengembangan 

sistem maka dapat dipelajari dan dapat digunakan untuk 

pengujian dan penilaian sistem tersebut. Dokumen yang 

dimiliki berupa soft copy. 

 

i. Pengendalian Perangkat Keras 

Tabel IV. 9 Pengendalian Umum – Pengendalian Perangkat Keras 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah hardware yang digunakan dalam 
operasi memiliki pengendalian yang 
memadai untuk mendeteksi adanya 
kerusakan hardware? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah terdapat jaminan dari vendor 
atas hardware dan software yang baru 
dibeli? 

Ya  Sesuai  

3 
Apakah terdapat asurasi terhadap 
hardware yang memiliki tingkat resiko 
tinggi terhadap kerusakan? 

Ya  Sesuai  
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1) terdapat fasilitas yang dapat menunjukkan kejanggalan dalam 

operasi perangkat keras sehingga dapat langsung diperbaiki. 

2) Terdapat jaminan dari vendor mulai dari penggantian sampai 

dengan perbaikan hingga jangka waktu tertentu. 

3) Adanya asuransi untuk menghindari kerugian bila hardware 

yang digunakan mengalami kerusakan atau bencana. 

 

2. Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang digunakan untuk 

mencegah, mendeteksi serta memperbaiki kesalahan serta 

penyimpangan dalam transaksi pada saat diproses. Pengendalian 

aplikasi pada sistem penggajian dan pengupahan pada Laboratorium 

Klinik Prodia Surakarta adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian Input 

Tabel IV. 10 Pengendalian Aplikasi – Pengendalian Input 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah terdapat prosedur penyiapan 
data yang ditaati oleh user, termasuk 
perubahan permanen dan koreksi data 
untuk menjamin bahwa seluruh transaksi 
telah terekam? 

Ya  Sesuai  

2 

Apakah terdapat prosedur yang dapat 
menjamin bahwa seluruh transaksi yang 
telah ditorisasi telah terekam secara 
akurat ke dalam sistem? 

Ya  Sesuai  

 

1) Apabila ada perubahan data karyawan, seperti misalnya alamat, 

divisi atau perubahan gaji maka staf personalia akan segera 
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melakukan perubahan pada master data tersebut sehingga 

informasi yang dihasilkan akurat. 

2) Adanya prosedur yang menjamin bahwa seluruh transaksi yang 

terotorisasi telah terekam secara akurat ke media komputer. 

Prosedur tersebut meliputi pengendalian sebagai berikut : 

i) Echo Check 

Pengendalian dilakukan dengan menampilkan 

seluruh nama karyawan yang dikelompokkan 

berdasarkan divisi masing-masing.  

ii) Field Check 

Pengendalian ini dilihat pada saat menginput data, 

field dari data yang bersangkutan akan diperiksa 

kebenarannya dengan mencocokkan nilai dari field 

data tersebut dengan tipe field-nya.  

Pada pengisian informasi gaji dan upah karyawan 

data hadir karyawan harus diisi dengan data yang 

bertipe numerik. Apabila diisi dengan data yang 

tidak bertipe numerik maka salah. 

Demikian pula pada saat mengisi perubahan data 

untuk file karyawan, pada nama dan jabatan atau 

bagian karyawan bekerja dengan data bertipe 

alphabetic; untuk mengisi tanggal masuk pertama 

dan tanggal lahir diisi dengan tipe data tanggal. 
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Apabila diisikan dengan data yang tidak sesuai 

dengan tipe fieldnya maka salah. 

iii) Sign Check 

Dalam mengisi jumlah hadir karyawan terdapat 

pengendalian sign check untuk data bertipe 

numerik. Pada data bertipe numerik tersebut harus 

bernilai positif sebab apabila diisikan dengan data 

yang bernilai negatif maka salah. 

 

b. Pengendalian Proses 

Tabel IV. 11 Pengendalian Aplikasi – Pengendalian Proses 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah terdapat prosedur yang dapat 
menjamin bahwa seluruh transaksi yang 
terotorisasi telah diproses? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah terdapat prosedur yang dapat 
menjamin bahwa transaksi yang 
diotorisasi telah diproses secara akurat? 

Ya  Sesuai  

 

Pengendalian proses dilakukan untuk mencegah kesalahan yang 

terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan setelah data 

dimasukkan ke dalam komputer. Prosedur yang menjamin 

transaksi telah diproses secara akurat dapat dilihat dengan 

pengendalian Control Total Check. Pengendalian ini untuk 

mendeteksi kesalahan pembulatan jumlah besarnya gaji dan upah 

karyawan. Setelah dicetak maka hasilnya dibandingkan dengan 

total yang seharusnya, bila hasilnya tidak sama atau tidak wajar 
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berarti data yang diolah tidak lengkap atau mengandung kesalahan 

nilai. 

 

c. Pengendalian Output 

Tabel IV. 12 Pengendalian Aplikasi – Pengendalian Output 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah terdapat prosedur yang dapat 
menjamin bahwa output sistem 
informasi selalu direview oleh user 
managemen untuk menentukan akurasi, 
kelengkapan dan konsistensinya? 

Ya  Sesuai  

2 

Apakah terdapat suatu metode dalam 
meyakinkan bahwa prosedur 
pengendalian yang mencakup 
kelengkapan, akurasi dan keabsahan 
selalu dijalankan? 

Ya  Sesuai  

3 

Apakah terdapat kebijakan dan prosedur 
yang mengatur lamanya suatu data / 
dokumen harus disimpan sebelum 
dimusnahkan? 

Ya  Sesuai 

 

1) Ketika hasil pengolahan data tersebut akan dicetak maka 

dilakukan pengendalian dengan adanya pengawasan 

penggunaan media kertas yang dipakai untuk mencetak 

pembuatan laporan. Misalnya output daftar rekapitulasi gaji 

dan upah karyawan hanya dicetak 3 lembar untuk bagian 

akuntansi, personalia dan kantor pusat. 

2) Setiap hasil output selalu diteliti oleh kepala bagian personalia 

dan selalu ditandatangani sebelum didistribusikan kepada 

orang yang berwenang atas laporan tersebut. 

Pengendalian yang dilakukan kepala bagian personalia adalah : 
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a) Membuat laporan distribusi, siapa saja yang berhak 

menerima laporan, sehingga tidak keliru ke pihak lain 

yang tidak berhak. 

b) Untuk laporan penting, harus ada tanda tangan serah 

terima laporan sehingga data diketahui bahwa laporan 

telah diterima oleh pihak yang berwenang secara benar 

dan lengkap. 

3) Dokumen disimpan oleh perusahaan selama 5 tahun, sehingga 

memungkinkan dilakukan rekonstruksi data. Apabila dokumen 

tidak dperlukan atau telah melewati batas waktu penyimpanan, 

maka dokumen tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan 

dengan penghancur kertas atau dibakar. 

 

B. Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Laboratorium Klinik Prodia 

Berdasarkan kuisioner dapat dilihat pula bagaimana pengendalian intern 

terhadap sistem akuntansi penggajian. Pengendalian intern sistem 

akuntansi pengajian dan pengupahan terbagi menjadi 3 bagian yaitu; 

1. Organisasi 

Pengendalain intern untuk organisasi diakukan agar tidak terjadi 

kecurangan atau manipulasi data karyawan di perusahaan. Misal 

adanya data karyawan yang tidak benar-benar ada di perusahaan, atau 

manipulasi dalam pencatatan kehadiran karyawan. 
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Tabel IV. 13 Pengendalian Intern – Organisasi 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 
Apakah fungsi pembuatan daftar gaji 
dan upah terpisah dengan fungsi 
pembayaran gaji dan upah? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah fungsi pengawasan kehadiran 
karyawan terpisah dengan fungsi 
rekapitulasi kehadiran karyawan? 

Ya  Sesuai  

 

a. Fungsi pembuatan rekap daftar hadir karyawan dipegang oleh staf 

bagian personalia, sedangkan fungsi pembayaran gaji dan upah 

karyawan dipegang oleh payroll kantor pusat. Sebelum dilakukan 

pembayaran, kepala bagian personalia melakukan pengecekan 

terlebih dahulu terhadap perhitungan gaji dan upah karyawan, 

kemudian meminta kepada payroll kantor pusat sejumlah yang 

tertera pada rekapan gaji dan upah karyawan. 

Selain dari rekap data absensi serta catatan lembur, payroll kantor 

pusat juga meminta data piutang karyawan dari bagian akuntansi 

kantor cabang. 

b. Fungsi pengawas kehadiran dilakukan oleh satpam dan fungsi 

reapitulasi daftar hadir karyawan dilakukan oleh kepala bagian 

personalia. 

 

2. Sistem Otorisasi 

Pengendalian intern sistem otorisasi dilakukan agar dalam 

penghitungan gaji dan upah karyawan akurat dan tidak merugikan 

perusahaan, karena setiap data yang berhubungan dengan perhitungan 
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gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh kepala bagian personalia 

dan bagian akuntansi. 

Tabel IV. 14 Pengendalian Intern – Sistem Otorisasi 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah setiap orang yang namanya 
tercantum dalam daftar gaji dan upah 
memiliki surat keputusan pengangkatan 
sebagai karyawan perusahaan yang 
ditandatangani oleh kepala bagian 
personalia? 

Ya  Sesuai  

2 
Apakah setiap perubahan gaji dan upah 
karyawan didasarkan pada surat 
keputusan direktur? 

Ya  Sesuai  

3 Apakah kartu jam hadir diotorisasi oleh 
staf bagian personalia? 

Ya  Sesuai  

4 
Apakah perintah lembur diotorisasi oleh 
kepala departemen karyawan yang 
bersangkutan? 

Ya  Sesuai  

5 Apakah daftar gaji dan upah diotorisasi 
oleh kepala bagian personalia? 

Ya  Sesuai  

6 

Apakah bukti kas keluar untuk 
pembayaran gaji dan upah diotorisasi 
oleh kepala bagian personalia dan kepala 
bagian akuntansi? 

Ya  Sesuai  

 

a. Setiap karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan 

upah memiliki surat perjanjian kerja yang diotorisasi oleh kepala 

bagian personalia. Dengan demikian dapat dihindari pembayaran 

gaji dan upah karyawan yang tidak berhak menerimanya. 

b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan didasarkan pada Surat 

Keputusan Pemerintah mengenai Standar Upah Minimum 

Regional.  

c. Kartu jam hadir adalah dasar untuk penentuan penghasilan 

karyawan. Karena di Laboratorium Klinik Prodia kehadiran 
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karyawan secara otomatis akan tercatat pada program, maka 

otorisasi dilakukan terhadap rekap yang dicetak dari program. 

d. Di perusahaan setiap pekerjaan lembur dapat dilakukan setelah ada 

Surat Tugas Lembur yang diusulkan oleh Kepala Bagian karyawan 

yang bersangkutan, serta ditandatangani oleh karyawan maupun 

kepala bagian yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar 

perusahaan hanya membayar karyawan yang benar-benar 

melakukan pekerjaan di luar jam kerja regular. Di Laboratorium 

Klinik Prodia, lembur biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu, 

seperti misalnya workload atau program khusus yang dilakukan 

untuk periode tertentu. 

e. Daftar gaji dan upah perusahaan diotorisasi oleh kepala bagian 

personalia, di mana dalam daftar tersebut menunjukkan; 

1) nama karyawan yang diangkat menurut surat perjanjian kerja 

2) besar gaji dan upah karyawan adalah sesuai dengan skala gaji 

dan upah karyawan yang berlaku di perusahaan 

3) data yang dipakai untuk perhitungan gaji dan upah yaitu 

berdasarkan kartu jam hadir telah diotorisasi oleh staf bagian 

personalia. 

f. Bukti kas keluar diotorisasi oleh payroll kantor pusat. Bagian 

payroll kantor pusat kemudian membuat bukti kas keluar 

berdasarkan data dari payroll kantor cabang. Sedangkan data 

tersebut diperoleh dari rekapan daftar gaji karyawan yang dibuat 
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oleh bagian personalia dan data piutang karyawan dari bagian 

akuntansi kantor cabang. 

3. Praktik yang Sehat 

Tabel IV. 15 Pengendalian Intern – Praktik yang Sehat 

No Pertanyaan PT 
NBAP 

Kesesuaian 
dengan teori 

1 

Apakah kartu jam hadir dibandingkan 
dengan kartu jam kerja sebelum kartu 
yang terakhir ini dipakai sebagai dasar 
distribusi biaya tenaga kerja? 

Ya  Sesuai  

2 

Apakah pemasukan kartu jam hadir ke 
dalam mesin pencatat waktu diawasi 
oleh fungsi pengawas kehadiran 
karyawan? 

Ya  Sesuai  

3 

Apakah kebenaran dan ketelitian 
perhitungan dalam pembuatan daftar gaji 
dan upah diverifikasi oleh kepala bagian 
akuntansi? 

Ya  Sesuai  

 

a. Di Laboratorium Klinik Prodia Surakarta pencatatan jam kerja 

karyawan dilakukan secara otomatis oleh terminal yang 

menyediakan program input data harian. Sehingga tidak ada kartu 

jam kerja dalam bentuk hardcopy, namun secara program jam kerja 

kayawan telah tercatat secara harian dan mampu menyediakan 

hasil cetak rekapitulasi jam kerja yang nantinya diperlukan bagian 

personalia. 

b. Fungsi pencatat kehadiran (satpam) setiap saat akan mengawasi 

secara langsung jalannya input data kehadiran karyawan ke 

program. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan dari 

karyawan, seperti misalnya input data milik karyawan lain yang 

tidak hadir. 
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c. Dalam flowchart perusahaan, dapat dilihat bahwa fungsi pembuat 

bukti kas keluar adalah payroll kantor pusat. Bagian payroll kantor 

pusat dalam membuat bukti kas keluar melihat dan melakukan 

verifikasi terhadap rekap daftar gaji dan upah karyawan yang 

diperoleh dari payroll kantor cabang. Data payroll kantor cabang 

diperoleh dari kepala bagian personalia dan data piutang karyawan 

dari bagian akuntansi kantor cabang. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengendalian intern pembuatan bukti kas keluar 

memiliki dokumen pendukung yang dapat diandalkan. 

 

Urutan sistem penggajian: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDM 

Bagian 
akuntansi 

Karyawan  
Payroll 
kantor 
pusat 

Payroll 
kantor 
cabang 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengendalian intern sistem 

informasi akuntansi penggajian Laboratorium Klinik Prodia Surakarta, 

dapat disimpulkan sebagai berikut:   

1. Laboratorium Klinik Prodia Surakarta telah memiliki sistem 

komputerisasi yang memadai dalam hubungannya dengan 

pengendalian intern sistem informasi akuntansi penggajian. Ini terbukti 

dengan telah adanya terminal khusus untuk input data kartu hadir 

karyawan, serta dapat menyediakan print out rekap kehadiran 

karyawan selama periode tertentu bila diperlukan. 

2. Sistem Pengendalia Intern terhadap Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan di Laboratorium Klinik Prodia telah 

dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dengan sebagian besar praktek 

pengendalian intern telah dilakukan sesuai dengan teori Sistem 

Pengendalian Intern organisasi. 

3. Dalam sistem absensi yang dilakukan sekarang, tidak ada proses 

verifikasi dalam pelaksanaan input absensi, sehingga potensi 

timbulnya kecurangan bahwa peng-input bukanlah karyawan yang 

dimaksud sangatlah tinggi.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut ini bebrapa saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan Laboratorium Klinik Prodia Solo sebagai bahan 

perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan: 

1. Saat input data, dapat diperbarui dengan cara scanning sidik jari dan 

bukan lagi dengan input secara manual oleh masing-masing karyawan 

untuk menghindari indikasi adanya kecurangan karyawan, seperti 

misalnya bertukar shift tanpa ada ijin dari atasan langsung. Hal ini 

membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga diperlukan analisis 

cost benefit utuk perusahaan secara lebih mendalam. 

2. Perlu adanya form khusus untuk pengajuan rekap gaji maupun rekap 

piutang karyawan, sehingga untuk rekap gaji berdasarkan jam kerja 

disiapkan oleh staff SDM dan diperiksa oleh Kasie SDM. Sedangkan 

untuk rekap piutang disiapkan oleh staff keuangan dan diperiksa oleh 

Supervisor Bagian Keuangan. 

Kedua rekap ini kemudian diserahkan kepada Bagian Payroll untuk 

dibuatkan rekap total, diperiksa oleh Kasie Keuangan dan dimintakan 

otorisasi Kepala Cabang agar mengetahui rekap gaji total karyawan 

Cabang Surakarta sebelum dikirimkan ke bagian payroll Kantor Pusat.  

Untuk rekomendasi flowchart dapat dilihat di lampiran. 
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3. Perlunya struktur organisasi yang jelas mengenai posisi bagian 

payroll kantor cabang, karena dilihat dari struktur organisasi yang 

sudah ada tidak terdapat kejelasan posisi bagian payroll apakah 

berada di divisi keuangan atau di divisi lain. 
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