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ABSTRAK 
 

Oleh: Kokoh 

Bintoro 
 

 
 

Peranan  manusia  masih  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  pencapaian 

tujuan   suatu  organisasi  atau  perusahaan.  Manajemen   yang  baik  diharapkan 

peranan manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan dapat dioptimalkan 

sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. 

Prestasi karyawan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh sistem kepegawaian 

dan penggajian yang ada didalamnya. Keberhasilan perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh fungsi-fungsi yang ada didalamnya termasuk fungsi kepegawaian dan 

penggajian. Fungsi kepegawaian dan penggajian dapat memenuhi standar kualitas, 

diperlukan  pemeriksaan  intern yang  nantinya  dapat membantu  fungsi  tersebut 

agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  berbagai  temuan  yang 

dipandang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi fungsi kepegawaian dan 

penggajian  yang selanjutnya  untuk menyajikan  hasil analisis serta memberikan 

rekomendasi   dari  pemeriksaan   intern   fungsi  kepegawaian   dan  penggajian, 

sehingga dapat untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa yang akan datang. 

Pemeriksaan  intern dalam menilai efisiensi dan efektivitas  fungsi kepegawaian 

dan penggajian dilakukan dengan menganalisis sistem yang ada.  Selain itu dengan 

earn membandingkan  antara anggaran dan realisasi biaya gaji  dengan jaminan 

sosial. Dalam penelitian yang dilakukan pada fungsi kepegawaian dan penggajian 

di  PT. PG Watutulis Krian dapat ditemui beberapa permasalahan antara lain pada 

dokumen yang digunakan serta struktur organisasi yang ada. Dengan metode analisis 

struktur organisasi perusahaan, prosedur pencatatan absensi, prosedur penerimaan 

karyawan baru, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji dan distribusi gaji dapat 

dihasilkan beberapa simpulan serta saran. Dari kesimpulan secara keseluruhan  

aktivitas  fungsi  kepegawaian  dan  penggajian  sudah  cukup  baik. Namun masih 

ada sedikit kekurangan yaitu perlunya fungsi atau bagian pemeriksaan   intern   

dalam   struktur   organisasi,   kekurangan   dukumen  untuk prosedur penerimaan 

karyawan baru dan perlunya fungsi EDP (Electronic Data Processing).  Selain itu 

dokumen  absensi juga  perlu  diperbaiki  demi kebaikan perusahaan. 
 

 
 

Kata Kunci :   Pengendalian Internal, fungsi kepegawaian dan penggajian. 
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ABSTRACT 
 

 
By: Kokoh 

Bintoro 
 
 
 
 
 
 

The role of humans is still needed in order to achieve the goals of an 

organization  or  company.   Good  management   expected  role   of  human   or 

employees in  a company can be optimized so that corporate objectives can be 

realized set properly. Achievement one good employees affected by the personnel 

and payroll system  in it. The company's success can be affected by the functions 

in it, including personnel and payroll functions. Personnel and payroll functions to 

meet quality standards,  required internal  checks  that will help the function in 

order to carry out their responsibilities effectively and efficiently. 
 

This  study  aims  to  identify  the  range  of findings  deemed  affect  the 

effectiveness  and efficiency  of personnel  and payroll  functions  are  further to 

present  the  results  of the  analysis  and  provide  recommendation  of  internal 

inspection personnel  and payroll  functions,  so it  can be to  define appropriate 

actions   in  the   future.   Internal   examination   to   assess   the   efficiency   and 

effectiveness of personnel and payroll functions performed by analyzing existing 

systems. Moreover by comparing budgets and the realization of the social security 

payroll costs. In a study conducted on personnel and payroll functions in PT. PG 

Watutulis Krian be encountered several problems such as the documents used and 

the existing organizational structure. With the company's organizational structure 

analysis method,  attendance recording procedures, new recruitment procedures, 

manufacturing payroll, payroll and salary distribution can be generated several 

conclusions  and  suggestions.  From  the  overall  conclusion  of personnel  and 

payroll activities function well enough. But there is still a shortage of the function 

or the need for internal checks within the organizational structure,  lack dukumen 

for new recruitment procedures and the need to function EDP (Electronic Data 

Processing). Besides attendance documents also need to be improved for the good 

of the company. 
 
 

 
Keywords:  Internal Control, Personnel And Payroll Functions. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1    Latar Belakang Masalah 

 
PT. Pabrik Gula Watutulis Krian yang bergerak pada bidang industri 

memiliki berbagai status kepegawaian sesuai dengan tugasnya. Perusahaan 

sebagai suatu organisasi tentunya membutuhkan peranan manusia sebagai 

penggerak   aktivitas   didalamnya   meskipun   perkembangan   teknologi 

Semakin canggih. Dengan manajemen yang baik dan tepat diharapkan para 

karyawan  perusahaan  dapat  bekerjasama  dengan  baik  dalam  mencapai 

tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  memiliki  keyakinan  bahwa  dengan 

berkarya dalam perusahaan, masing-masing individu tersebut juga dapat 

mencapai tujuan kebutuhan pribadinya. Keberhasilan perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang ada didalamnya termasuk fungsi 

kepegawaian dan penggajian. 

Setiap perusahaan akan berupaya untuk mencapai tujuan dan 

harapannya dengan efektif dan efisian. Efektif dan efisian perusahaan 

tergantung pada baik dan buruknya pengelolaan pada perusahaan itu sendiri. 

Pengelolaan yang baik perlu didukung dengan beberapa sistem yang 

mengaturnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengedaliannya. 

Penerapan sebuah sistem dalam suatu perusahaan guna untuk menangani 

dan mengatur jalannya semua aktifitas perusahaan baik yang bersifat 

operasional maupun non operasional sangatlah penting. 

Dengan status kepegawaian yang beragam tersebut, maka sistem atau 

prosedur  kepegawaian  dan  penggajian  yang  diterapkan  tetapi  memiliki 
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sedikit perbedaan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat 

menyebabkan terjadinya kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan 

penyimpangan pada saat pelaksanaan tanggung jawab pada fungsi 

kepegawaian dan penggajian jika pengendalian internnya kurang baik. 

Kurang optimalnya pelaksanaan aktivitas pada salah satu fungsi dalam 

perusahaan dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Sehingga, stuktur organisasi dan deskripsi tugas yang tidak jelas 

juga dapat menyebabkan fungsi-fungsi tersebut menjadi tidak efektif dan 

efisien. 

Keberhasilan perusahaan dapat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang 

ada,  termasuk  fungsi  kepegawaian  dan  penggajian.  Agar  fungsi 

kepegawaian dan penggajian dapat memenuhi standar kualitas, diperlukan 

pemeriksaan intern yang akan membantu fungsi tersebut agar dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Pemeriksaan 

secara terus menerus guna mengetahui efektivitas dan efisiensi fungsi 

kepegawaian dan penggajian perlu dilakukan oleh anggota auditor intenal 

sebagai penilai yang independen dalam suatu organisasi untuk menelaah 

atau memberi saran-saran kepada pihak manajemen perusahaan. Bagian 

pemeriksaan intern harus mempunyai kedudukan organisatoris yang 

bertanggung jawab kepada pimpinan atas agar memiliki sikap yang 

independen terhadap unit organisasi. 

Pemeriksaan intern dalam hal ini sangat dibutuhkan agar manajemen 

mendapatkan masukkan atau saran-saran serta pertimbangan dalam 

memecahkan  permasalahan  yang  ada  di  perusahaan  PT.  Pabrik  Gula
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Watutulis sehingga   tujuan   perusahaan   dapat   tercapai   dengan   baik. 

Pemeriksaan intern dalam menilai efisiensi dan efektivitas fungsi 

kepegawaian dan penggajian dilakukan dengan menganalisis sistem yang ada. 

Selain itu dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya 

gaji dengan jaminan sosial. 

Tahapan awal bagi seorang auditor dalam pelaksanaan audit sebelum 

auditor melakukan pengujian yang lebih rinci dan mendalam. Melalui 

pengidentifikasian  kelemahan  sistem  pengendalian  suatu  organisasi/unit 

kerja yang diaudi. Auditor akan dapat mengevaluasi serta mengambil 

keputusan atas bagian-bagian mana saja yang perlu diuji lebih mendalam. 

Hal ini dilakukan dengan satu asumsi yaitu penyimpangan atau 

kecenderungan terjadinya suatu penyimpangan lebih berpotensi terjadi pada 

bagian atau segmen yang nyata-nyata memiliki pengendalian manajemen 

yang lemah. Pelaksanaan suatu penugasan audit akan dapat dicapai secara 

efisien dan efektif apabila penilaian atau pemahaman atas sistem pengendalian 

dapat dilakukan dengan baik. Pengendalian internal dapat berjalan efektif jika 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Manajemen 

menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, 

memantau serta mengevaluasi pengendalian. Dengan demikian, seluruh 

pegawai dalam organisasi memegang peranan penting untuk   mencapai   

dilaksanakannya   fungsi   kepegawaian   secara   efektif. Karakter dan motivasi 

manusia memegang peranan penting dalam membangun suatu sistem atau 

hubungan yang satu dengan yang lain secara efektif.
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Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena 

besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para 

karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat pendapatan absolut 

karyawan akan menentukan skala kehidupannya, dan pendapatan relatif 

mereka menunjukkan status, martabat dan harganya. Akibatnya, apabila 

karyawan  memandang  gaji  yang  mereka  terima  tidak  memadai,  maka 

prestasi kerja, semangat, dan motivasi mereka bisa turun. 

Umumnya departemen kepegawaian (personalia) merancang dan 

mengadministrasikan gaji karyawan, sehingga perusahaan seharusnya 

mempunyai suatu sistem penggajian yang baik. Pengembangan sistem 

penggajian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pengelolaan 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Penggajian seharusnya 

dikelola secara profesional untuk menghindari terjadinya manipulasi gaji 

oleh pihak-pihak tertentu. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada karyawan, hal 

ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. Fakta yang kita 

temui atau yang sering kita lihat adalah demonstrasi para karyawan yang 

menuntut kenaikan gaji serta perbaikan kesejahteraan karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai temuan yang 

dipandang  berpengaruh  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  fungsi 

kepegawaian dan penggajian. yang selanjutnya untuk menyajikan hasil 

analisis serta memberikan rekomendasi dari pemeriksaan intern fungsi 

kepegawaian dan penggajian, sehingga pemeriksaan intern dapat membantu
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pihak manajemen dalam menilai dan menetapkan tindakan yang tepat di masa 

yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul :  

“Prosedur Penggajian Bagian Produksi Pada PT. Pabrik Gula Watutulis 

Di Krian”. 

1.2    Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan 

permasalahannya, yaitu Bagaimana Prosedur Penggajian Bagian Produksi 

Pada PT. Pabrik Gula Watutulis Di Krian?. 

1.3    Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Prosedur 

Penggajian Bagian Produksi Dalam Pada PT. Pabrik Gula Watutulis Di 

Krian 

1.4    Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Dengan mengadakan penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk 

menerapkan teori tentang pengendalian intern yang dipelajari untuk 

memecahkan masalah yang terjadi dalam perusahaan 

2. Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan intern 

terhadap perusahaan



 

 

 

BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1    Landasan Teori 

 
2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern 

 

 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- 

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. 

Pengawasan intern (Internal Control) dalam arti sempit, pengawasan intern 

merupakan  pengecekan  penjumlahan  mendatar  (crossfooting)  maupun 

penjumlahan  menurun  (footing).  Dalam  artian  luas,  pengawasan  intern  tidak 

hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang 

digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan intern itu 

meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan 

yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan manajemen 

yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu rancangan prosedur 

organisasional yang mendorong terciptanya kebijakan manajemen untuk 

menciptakan efisiensi operasional, melindungi aktiva, serta yang terpenting untuk 

mencegah penyelewengan terhadap aktiva perusahaan. 
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2.1.2 Fungsi Pengendalian Intern 

 

 
Dengan melihat definisi sistem pengendalian intern di atas maka fungsi 

pengendalian intern dapat dibagi atas: 

• Melindungsi   harta   perusahaan   dari   tindakan   dan   keadaan   yang 

merugikan, misalnya pencurian, kerugian dan kerusakan. 

• Mengecek kerusakan data akuntansi, sehingga dapat menghasilkan data 

yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. 

• Meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan 

pemborosan dalam seluruh aspek usaha. 

•   Mendorong  ditaatinya  kebijakan  manajemen  yang  telah  ditetapkan. 

 
Manajemen  membuat  berbagai  peraturan  dan  prosedur  untuk 

pencapaian tujuan perusahaan.Pemeriksaan intern memegang peranan 

penting terutama dalam pemberian bantuan di bidang manajemen. 

Peranan tersebut diantaranya konsultasi dengan pembuat keputusan 

manajemen mengenai kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiansi fungsi kepegawaian dan penggajian secara khusus dan operasi 

perusahaan secara umum. 

Unsur-Unsur pengendalian intern tersebut diuraikan lebih lajut sebagai 

berikut: 

1.   Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 
Lingkung  pengendalian  menciptakan  suasana  pengendalian  dalam  suatu 

organisasi dan   mempengaruhi   kesadaran   personil   organisasi   tentang
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pengendalian.  Lingkungan  pengendalian  merupakan  landasan  untuk  semua 

unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai  factor  yang  membentuk  lingkunagn  pengendalian  dalam  suatu 

etentitas antara lain: 

1)  Nilai integritas dan etika 

 
Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang 

mendisain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai 

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

tujuan pengendalian intern oleh karena itu, tanggung jawab manajemen 

adalah menjunjung tinggi integritas suatu kemampuan untuk mewujudkan 

apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya. 

2)  Komitmen terhadap kompetensi. 

 
Untuk mencapai tujuan entitas, personil disetiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Agar menjadi efektif komite audit 

harus memelihara komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan 

audit internal maupun audit eksternal. Komitmen terhadap kompetisi 

mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan 

yang   diperlukan,   dan   paduan   antara   kecerdasan,   pelatihan,   dan 

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. 

3)  Dewan komisaris dan komite audit 

 
Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas jika penunjukan auditor 

dilakukan  oleh  manajemen  punjak,  kebebasan  auditor  dapat  tampak
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berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen 

puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban   

keuangannya   oleh   auditor,   padahal   manajemen puncak menentukan 

pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan  keuangan  yang  

dipakai  untuk  pertanggungjawaban  oleh manajemen puncak 

Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk mengawasi 

proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian intern dan ketaatan 

terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan. 

4)  Filosofi dan gaya operasi manajemen 

 
Filosofi adalah seperngkat tetang keyakinan dasar (basic believes) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan 

apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan dan mencerminkan ide manajer tetang bagaimana operasi suatu 

aktivitas harus dilaksanakan. Melalui kebijakan dan aktivitasnya manajemen 

memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tetang pentingnya 

pemahaman  mengenai falsafah manajemen dan gaya operasi sehingga dapat 

dirasakan sikap manajemen terhadap pengendalian. 

5)  Struktur organisasi 

 
Struktur  organisasi  memberikan  kerangka  untuk  perancanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas-aktivitas. 

Pengembangan struktur organisasi mencakup pembagian wewenang dan 

pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi.
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6)  Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

 
Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih 

lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang 

yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya 

yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan wewenang 

dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, 

proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam 

perusahaan. Didalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan  usaha,  pengetahuan  dan  pengalaman  tokoh-tokoh  kunci 

dalam perusahaan dan sumber yang tersedia untuk menjalankan operasi 

perusahaan 

7)  Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

 
Pengendalian intern yang baik tidak akan menghasilkan informasi keuangan  

yang  andal  jika  dilaksanakan  oleh  karyawan  yang  tidak kompeten dan 

tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan pengendalian yang baik 

maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima 

karyawan, mengembangkan kompetensi menilai prestasi dan memberikan 

kompensasi atas prestasi mereka. Kebijakan dan pelatihan dan sumber daya 

manusia berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, 

evaluasi, konseling, promosi penggantian dan tindakan perbaikan.
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2.   Penarikan resiko (Risk Assessment) 

 
Penarikan resiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, 

dan pengelolahan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 

Penarikan  resiko  harus  pertimbangan  khusus  terhadap  resiko  yang  dapat 

timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

1)  Perubahan    dalam    lingkungan    operasi    (Changes    in    Operating 

 
Environment). 

 
2)  Karyawan baru (New Personnel). 

 
3)  Sistem informasi baru (New or Revamped Growth). 

 
4)  Pertumbuhan yang pesat (Rapid Growth). 

 
5)  Teknologi yang baru (New Technology). 

 
6)  Lingkup dan kegiatan baru (New Line, Product or Activities). 

 
3.   Informasi dan komunikasi (Information and Communication) 

 
1)  Informasi 

 
Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara 

mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh 

karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan 

memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah: 

a)   Sah. 

 
b)  Telah diotoritas. 

c)   Telah dicatat. 

d)  Telah dinilai secara wajar.
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e)   Telah digolongkan secara wajar. 

 
f)   Telah dicatat dalam periode yang seharusnya. 

 
g)  Telah  dimasukkan  ke  dalam  buku  pembantu  dan  telah  diringkas 

dengan benar. 

2)  Komunikasi 

 
Komunikasi mencangkup penyampaian informasi kepada semua personel 

yang terlibat ke dalam laporan keuangan tentang bagaimana aktivitas 

mereka yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di 

dalam   maupun   yang   berada   di   luar   organisasi.   Komunikasi   ini 

mencangkup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih 

tinggi dalam entetitas.pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan 

pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari 

komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern. 

4.   Aktivitas pengendalian (Control Activities) 

 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan 

etentitas. 

1)  Pengendalian pengelolahan informasi 

 
Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian 

informasi dibagi dua: 

a.   Pengendalian umum
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Unsur pengendalian umum ini meliputi: organisasi pusat pengolahan 

data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan 

sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

b.  Pengendalian aplikasi 

 
Dilakukan terhadap pengolah aplikasi individu, pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, telah 

diotorisasi dengan benar dan telah diolah secara akurat dan lengkap. 

2)  Pemisahan fungsi yang memadai. 

 
Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk 

menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak 

dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan 

asset. 

3)  Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

 
Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian atas asset, 

yaitu untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan 

pengendalian dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari pencurian 

asset, sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan dan 

pelaksanaan audit. 

4)  Review atas kinerja 

 
Review atas kinerja mencangkup review dan analisis yang dilakukan oleh 

manajemen atas: laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum 

dalam akun buku pembantu dan hubungan atas serangkaian data, seperti 

data keuangan dengan data nonkeuangan.



14  

 

 
 

 
5.   Pemantauan (Monitoring). 

 
Pemantauan adalah proses penilaian kualiatas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh manajer yang semestinya 

melakukan  pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

intern  beroperasi  sebagaimana  yang  diharapkan,  dan  untuk  menentukan 

apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

2.1.3 Keterbasan Pengendalian Intern 
 

 
Pengendalian intern tidak dikatakan semuanya efektif meskipun telah 

dirancang   dan   disusun   dengan   sebaik-baiknya   karena   keberhasilan   tetap 

tergantung dari kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya. Meskipun 

pengendalian intern telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa 

penyelewengan dan kesalahan tidak terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian 

intern yang dapat mencapai ideal/sempurna karena ada batas-batas tertentu yang 

tidak memungkinkan pengendalian itu tercapai. Pada kenyataannya pengendalian 

intern dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyelewengan dan 

kesalahan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pengendalian 

intern tersebut. 

Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:181) dalam bukunya 

yang berjudul Auditing yaitu sebagai berikut: 

1.   Kesalahan dalam pertimbangan 

2.   Gangguan 

3.   Kolusi
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4.   Pengabaian oleh manajemen 
5.   Biaya lawan manfaat”., 

 
2.1.4 Pengendalian Internal Penggajian 

 

 
Masalah penggajian harus mendapatkan perhatian pimpinan perusahaan 

bukan saja jumlah biaya yang besar yang dikeluarkan tetapi juga gaji sangat 

mudah diselewengkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan harus menerapkan 

pengendalian intern atas pengendalian gaji yang memadai sebagai alat untuk 

mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu 

benar dan dapat dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus 

memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapakan sudah dijalankan dengan baik. 

Pengendalian intern untuk penggajian sangat diperlukan untuk melindungi 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kemungkinan terjadingan 

penyimpangan, baik yang disengaja maupunya yang tidak disengaja yang dapat 

merugikan perusahaan serta dapat mengantisipasi dengan cepat adanya 

penyimpangan yang terjadi. 

Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai 

pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan 

pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas 

gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik 

jika terdapat pembagian tugas. 

Tujuan pengendalian atas penggajian seperti yang dikemukakan Arens dan 

Loebbecke yang dikutip oleh Yusuf (2000:573) dalam bukunya Auditing 

Pendekatan Terpadu yaitu sebagai berikut:
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1. Pembayaran  gaji  yang  dicatat  adalah  untuk  pekerjaan  yang  secara  actual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan) 
2.   Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan) 
3. Transaksi  penggajian  yang  dicatat  adalah  jumlah  waktu  yang  actual  dan 

tingkat upah yang semestinya; pemotongan dihitung dengan semestinya 

(akurasi) 

4.   Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi) 

5.   Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu) 

6. Transaksi  penggajian  dimasukkan  dalam  berkas  induk  penggajian  dengan 

semestinya;  dan  diikhtisarkan  dengan  semestinga  (posting  dan 

pengikhtisaran). 

 
2.1.5 Sumber Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Pengendalian Intern 

 
Yang Berlaku. 

 

 
Sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan studi 

terhadap   pengendalian   intern   kliennya   akan   dikemukakan   oleh   Mulyadi 

(2002:209) dalam bukunya Auditing yaitu sebagai berikut: 

1.   Buku pedoman akun 

2.   Buku pedoman sistem akuntansi 

3.   Permintaan keterangan kepada karyawan inti 

4.   Permintaan kepada karyawan pelaksana 

5.   Laporan, kertas kerja dan program audit intern 

6.   Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan 

media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan 

dan data operasi 

7.   Kunjungan ke seluruh kantor 

8.   Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan 

auditor tahun sebelumya yang telah diterbitkan 

 
Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: 

 
1.    Buku Pedoman Akun. 

 
Akun buku besar merupakan wadah untuk menampung data keuangan dan 

sekaligus merupakan sumber informasi untuk menyusun berbagai jenis 

laporan keuangan. Oleh karena itu, penggolonagn akun buku besar sangat 

menentukan mutu informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Buku pedoman akun berisi sistem klasifikasi dan pemberian kode akun yang



17  

 

 
 

 
memberikan petunjuk mengenai bagaimana transaksi keuangan perusahaan 

diklasifikasikan dan diberi kode. 

2.    Buku Pedoman Sistem Akuntansi 

 
Buku pedoman ini memberikan informasi proses pengolahan dokumen 

sumber dan dokumen pendukung yang digunakan dalam menjalankan 

transaksi   keuangan.   Dari   buku   pedoman   sistem   ini   auditor   dapat 

memperoleh  gambaran  tentang  unit  organisasi  yang  terkait,  dokumen, 

catatan akuntansi, laporan keuangan dan bagan alir sistem yang digunakan 

oleh perusahaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. 

3.    Wawancara Dengan Karyawan Inti 

 
Karyawan inti merupakan karyawan perusahaan yang memegang posisi kunci. 

Unsur pengendalian intern dapat diperoleh dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan inti mengenai adanya unsur-unsur 

pengendalian intern 

4.    Permintaan Keterangan Kepada Karyawan Pelaksana. 

 
Karena karyawan pelaksana yang melaksanakan berbagai sistem akuntansi 

perusahaan, auditor dapat memperoleh informasi mengenai unsur 

pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan kliennya dengan 

mewawancarai karyawan pelaksana. 

5.    Laporan, Kertas Kerja, Dan Program Audit Auditor Intern. 

 
Auditor dalam suatu perusahaan bertanggung jawab untuk mendeteksi 

pelaksanaan berbagai unsur pengendalian intern dalam perusahaan. Untuk 

memperoleh gambaran tentang pengendalian intern kliennya, auditor dapat
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mereview program audit, kertas kerja dan laporan auditor intern untuk menilai 

efektivitas fungsi audit intern ini. 

6. Pemeriksaan Terhadap Catatan Akuntansi, Dokumen, Peralatan Mekanis, 

Dan Media Lain Yang Digunakan Untuk Mencatat Transaksi, Mengolah Data 

Keuangan Dan Data Operasi. 

Keandalan informasi akuntansi sebagian ditentukan oleh media yang digunakan 

untuk mengolahnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran tentang 

pengendalian intern auditor perlu memeriksa dokumen, catatan akuntansi dan 

peralatan mekanis yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. 

7.    Kunjungan Keseluruh Kantor 

 
Kunjungan keseluruh kantor dimaksudkan untuk memperoleh untuk 

memperoleh informasi lokasi berbagai kantor para karyawan inti sehingga 

memudahkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama 

berlangsung. Disamping itu, kunjungan ke seluruh kantor akan memberikan 

gambaran bagi auditor mengenai tempat penyimpanan catatan akuntansi, 

file komputer, dan arsip dokumen serta keamanan penyimpanan kas yang 

ada ditangan, dan aktiva tetap. 

8.    Laporan   Mengenai   Rekomendasi   Perbaikan   Pengendalian   Intern   Dan 

 
Laporan Audit Tahun Sebelumnya Yang Diterbitkan Oleh Auditor. 

 
Auditor berkewajiban memberikan saran perbaikan terhadap unsur 

pengendalian intern yang dipandang lemah. Saran ini umumnya disajikan 

dalam laporan rekomendasi perbaikan pengendalian intern yang terpisah 

dari laporan audit, atau jika sifatnya saran kecil dapat dicantumkan dalam 

laporan audit. Oleh karena itu, gambaran pengendalian intern klien dapat
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diperoleh auditor dari rekan seprofesinya dengan mereview laporan lain 

rekomendasi perbaikkan pengendalian intern dan laporan audit tahun 

sebelumnya. 

 
2.1.6 Keterkaitan  Audit  Internal  Penggajian  dengan  Pengendalian  Intern 

 
Penggajian 

 

 
Seperti  kita  ketahui  biaya  gaji  merupakan  sumber  biaya  yang  cukup 

material, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik akan mengakibatkan terjadinya 

inefisiensi, kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang dilaksanakan para 

pegawai. Disadari sepenuhnya dengan kondisi seperti ini pimpinan dituntut untuk 

melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada 

bawahannya jika memungkinkan dilaksanakannya pemisahan fungsi antara pemilik 

dengan pimpinan perusahaan. 

 

Agar perlimpahan wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan 

perusahaan  tercapai,  diperlukan  suatu  alat  yang  disebut  pengendalian  internal 

yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang 

dilaporkan  bahwa  hanya  itu  benar  dan  dapat  dipercaya,  mendorong  adanya 

efisiensi usaha dan terus menerus memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapkan 

sudah dijalankan dengan baik. 

 

Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai 

pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan 

pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas 

gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik 

jika terdapat pembagian tugas.
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Oleh karena itu dibutuhkan suatu fungsi yang membantu pihak manajemen 

dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas  pembagian gaji karyawan dalam 

perusahaan yaitu fungsi audit internal. Dimana tugas dari audit internal adalah untuk 

membantu menunjang efektivitas pengendalian intern penggajian dan menyediakan 

informasi, memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan dasar  dalam  

membantu  pengambilan  keputusan  manajemen  untuk  mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

Jadi  peranan  audit  internal  dalam  menunjang  efektifitas  pengendalian 

internal gaji merupakan hal yang menduduki posisi yang sangat penting bagi 

semua perusahaan, hal ini dapat dirasakan karena gaji merupakan biaya yang sangat 

besar dan merupakan suatu bidang dimana sering terjadi pemborosan sumber daya 

perusahaan karena inefisiensi dan kecurangan. 

 

Menurut Agoes (2004:222) untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor 

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 

 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang tidak terlalu mahal 
 

2. Memastikan   ketaatan   terhadap   kebijakan,   rencana   dan   prosedur- 

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 
 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 
 

4. Memastikan   bahwa   pengelolaan   data   yang   dikembangkan   dalam 

organisasi dapat dipercaya. 
 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 
 

6. Menyarankan     perbaikan-perbaikan     operasional     dalam     rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan intern melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

a)  Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengawasan 

akuntansi dan pengawasan administratif. 

b)  Menentukan     sampai     seberapa     jauh     kekayaan     perusahaan 

dipertanggungjawabkan manajemen yang dipatuhi. 

c)  Menentukan     sampai     seberapa     jauh     kekayaan     perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

d)  Menentukan dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang dihasilkan 

oleh berbagai aktivitas dalam perusahaan. 

e)  Memberi rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 
Jadi pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota 

organisasi  lainnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara 

efektif.   Adapun yang mendasari kegiatan yang dijalankan oleh internal auditor 

dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu : 

1)  Compliance atau pengujian ketaatan 

 
2)  Verification atau pembuktian 

 
3)  Evaluation atau penilaian 

 
Ad. 1) Compliance atau pengujian ketaatan 

 
Pengujian ketaatan berhubungan dengan sejauh mana kebijaksanaan, aturan-

aturan, prinsip-prinsip akuntansi, hukum dan peraturan pemerintah ditaati. 

Ketaatan terhadap prinsip akuntansi berguna untuk pemeriksaan ekstern  

atau  akuntan  publik  dalam  pemberian  pendapat  atas  daftar keuangan 

yang disajikan manajemen, sebab akuntansi publik tidak dapat
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melunasi   setiap   transaksi   yang   dilakukan   dalam   perusahaan   dan 

pemriksaan  intern  adalah  bagian  dari  sitem  pengendalian  intern.  Jadi 

tujuan pokok dari pengujian ketaatan adalah untuk memberikan keyakinan 

kepada internal auditor bahwa prosedur-prosedur akuntansinya digunakan, 

dioperasikan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Ad. 2) Verification atau pembuktian 

 
Pembuktian merupakan tugas utama internal auditor. Penggunaan tenaga 

dari luar perusahaan untuk pemeriksaan atas bukti-bukti merupakan hal yang 

tidak praktis dan ekonomis. Pembentukan unit tersendiri dalam perusahaan 

jasa lebih hemat dan menguntungkan  serta pemeriksaan dapat dilakukan 

terus-menerus. Umumnya pembuktian atas kebenaran ini mencakup catatan-

catatan, laporan-laporan dan sebagainya. 

Ad. 3) Evaluation atau penilaian 

 
Penilaian merupakan suatu pemberian pendapat yang berhubungan dengan 

penerapan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan ditujukan untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa sistem pengendalian intern sudah memadai 

serta jalanya operasi perusahaan sesuai dengan harapan-harapan yang telah 

digariskan. Agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh internal 

auditor tersebut dapat dilakukan dengan baik serta dapat mencapai tujuan 

yang telah digariskan perusahaan, pemeriksaan intern mempunyai fungsi- 

fungsi  yang  jelas.  Pemeriksaan  intern  merupakan  fungsi  staf,sehingga 

tidak dibenarkan untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan yang 

sifatnyabukan pemeriksaan.
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Tujuan pemeriksaan intern secara keseluruhan adalah membantu manajemen 

dari segala tingkat dalam perusahaan, seperti dikatakan diatas untuk menjamin 

bahwa : 

a)  Harta  perusahaan  atau  asset  perusahaan  dijaga  dengan  baik  dan 

dihitung dengan tepat dan benar. 

b)  Informasi-informasi   yang   disampaikan   diberikan   dalam   bentuk 

akuntansi  dan  pernyataan  yang  berhubungan,  baik  yang  diberikan 

untuk berbagai bagian dalam operasi unit tersebut maupun yang 

disampaikan untuk kantor-kantor pusat, telah disusun dengan baik dan 

jelas. Sehingga, kesimpulan yang diperoleh benar dan tepat sesuai 

dengan laporan yang telah disampaikan. 

c)  Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan telah dijalankan 

sesuai dengan perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang telah 

diberikan oleh manajemen. 

2.1.7 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern 
 

 
Pemeriksaan intern sebelum melaksanakan tugasnya harus mengetahui 

wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pegangan dalam menjalankan 

aktivitasnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama 

pemeriksaan intern adalah membantu manajemen dalam menjalankan perubahaan 

dengan cara memberikan informasi dan melakukan pemantauan mengenai kinerja 

pengendalian  satuan  usaha,  seperti  pendapat  Mulyadi  (2002  :  211)    dalam 

bukunya “Auditing”, menyatakan bahwa tanggung jawab pemeriksaan   intern 

sebagai berikut: “ Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau 

kinerja pengendalian intern entitas ”.
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Sama halnya dengan yang terdapat dalam “Standar Profesional Akuntan 

Publik” (2001 : 322.2) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian 

entitas ”. 

 

Uraian diatas baru menggambarkan secara umum tanggung jawab 

pemeriksaan  intern,  sedangkan  sebenarnya  bahwa  tanggung  jawab  sebagai 

seorang internal auditor tidak sesederhana itu. 

 

Tanggung jawab pemeriksaan intern dalam perusahaan haruslah ditetapkan 

dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan 

tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal 

itu untuk berurusan dengan kekayaan, dan karyawan perusahaan yang relevan 

dengan pokok masalah yang sedang direview. Auditor internal harus bebas untuk 

mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur, dan catatan. 

Tanggung jawab auditor internal haruslah : 

 
- Memberikan  informasi  dan  nasihat  kepada  manajemen  dan  menjalankan 

tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten. 

- Mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran 

audit dan sasaran perusahaan. 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggungjawab 

langsung dan juga tidak mempunyai wewenang atas kegiatan- kegiatan yang sedang 

di review itu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian pemeriksaan intern sama 

sekali tidak membebaskan orang lain dalam perusahaan itu dari tanggung jawabnya.
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Pemeriksaan  intern  hanya  terdapat  pada  perusahaan  yang  relatif  besar. 

Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, 

bagian, seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian 

wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian 

wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya di 

bentuk pemeriksaan intern. Menurut Mulyadi (2002:211) yang mengemukakan 

bahwa: “Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian 

intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi”. 

 

Dari   pernyataan   di   atas   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   fungsi 

pemeriksaan intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 

 

2.1.8 Tahap-tahap Pemeriksaan Intern 

 
Keberhasilan dalam menerapkan kegiatan pemeriksaan banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan auditor dalam memformulasikan tujuan, program serta teknik 

pemeriksaannya guna menunjang sasaran yang diharapkan. 

Menurut Tugiman (2006:53), kegiatan pemeriksaan harus meliputi: 

 
1)  Perencanaan pemeriksaan 

 
2)  Penggujian dan pengevaluasian informasi 

 
3)  Penyampaian hasil 

 
4)  Tindakan lanjut hasil pemeriksaan 

 

 
 

Dalam  pemeriksaan  operasional,  pemeriksaan  dibagi  menjadi  tiga  tahap 

yaitu tahap pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang
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bersifat  umum  tentang  obyek  pemeriksaan.  Informasi  umum  yang  diperlukan 

misalnya secara organisasi, jumlah pegawai, aktivitas yang dilakukan organisasi. 

Tahap pemeriksaan lanjutan yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan 

data  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  bukti-bukti  pemeriksaan.  Dengan 

adanya bukti-bukti tersebut auditor dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja 

yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan 

penyimpangan. Dalam rangka mendapatkan bukti-bukti pendukung sebagai dasar 

pemberian rekomendasi maka dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan 

pengendalian fungsi kepegawaian dan penggajian. 

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dalam program pemeriksaan 

operasional. Temuan-temuan audit dan rekomendasi harus dicantumkan dalam 

laporan audit tersebut. 

2.1.9 Cara dan Bentuk Laporan Internal 

 
Laporan merupakan merupakan kesempatan auditor untuk memperoleh 

perhatian yang khusus dari manajemen. Laporan hasil pemeriksaan harus dapat 

menggambarkan kepada manajemen senior mengenai apa yang telah diperiksa 

oleh internal auditor dan manajemen senior dapat mengetahui apakah perusahaan 

berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. 

 

Dalam laporan-laporannya internal auditor berupaya untuk: 

 
a. Menyampaikan  informasi  dengan  cara  menciptakan  kewaspadaan  yaitu 

laporan harus menjelaskan kondisi yang ditemukan serta membandingkan 

dengan beberapa kriteria tindakan yang dapat diterima.
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b. Mendesak  dengan  cara  mngupayakan  akseptensi  yaitu  laporan  harus 

menunjukkan secara menyakinkan pengaruh yang sesungguhnya atau 

pengaruh potensial dari kondisi tersebut. 

c. Mendapatkan hasil dengan cara-cara mendorong dilakukannya sebab-sebab 

dari kesulitan dan memberikan rekomendasi perbaikkan. 

Laporan hasil pemeriksaan harus dapat memberikan arah bagi manajemen 

untuk mengambil keputusan dengan cara menawarkan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikkan. 

2.1.10 Hubungan Pemeriksaan Internal Dengan Pengendalian Internal 
 

 
Seperti yang telah duraikan di atas bahwa tujuan pengendalian internal 

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu : (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap 

hukum dan perturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut pihak manajemen memerlukan bantuan dari pihak lain 

yaitu  pihak  pemeriksa  atau  auditor  untuk  dapat  membantu  pihak  manajemen 

dalam melakukan fungsinya serta untuk dapat memantau sampai sejauh mana 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan. 

 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan internal yang efektif diperlukan kerjasama 

antara staf pemeriksa yang independen dari bagian operasi dan akuntansi. 

Pemeriksaan internal ditujukan untuk menilai sampai sejauh mana efektifitas 

pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan serta penilaian terhadap 

kualitas dari kinerja organisasi. Dengan adanya pemeriksaan internal diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi atas berbagai penyimpangan dalam kebijakan dan 

prosedur  pengendalian  internal  yang  telah  ditetapkan  serta  dapat  memberikan



28  

 

 
 

 
jalan keluar bagi pihak manajemen dalam mencitakan suatu sistem pengendalian 

internal yang efektif. 

 

2.1.11 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 
Menurut Hasibuan (2006:10), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisiensi 

membantu terwujudnya  tujuan perusahaan, perusahaan, dan masyarakat. 

Hasibuan juga menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengarahan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian. 

2.1.12 Sistem Kepegawaian Dan Penggajian 
 

 
Perusahaan perlu suatu alat yang maju untuk mengawasi jalannya 

perusahaan. Dimana alat tersebut lebih dikenal sebagai sistem dan prosedur. 

Menurut Cole ( Accounting System Cecil G. ) seperti yang dikemukakan oleh 

Baridwan (2002 : 3 ) dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi penyusunan 

prosedur dan metode : 

 

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang salin 

berhubunganyang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan dan fungsi utama dari perusahaan. Prosedur 

adalah suatu urut-urutan perkerjaan. Karena kebiasaanya melibatkan beberapa 

orang  dalam  satu  bagian  atau  lebih,  disusun  untuk  menjamin  adanya 

perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi” 
 
 

 
2.1.12.1 Sistem Kepegawaian 

 

 
Menurut  Hasibuan  (2006:  14)  pengertian  pegawai  adalah  Seseorang 

pekerja tetap yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi
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serta jaminan yang besarnya telah ditetapkan atau asset utama perusahaan yang 

menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. 

Dalam dunia kepegawaian atau ketenaga kerjaan, baik dalam lingkungan 

lembaga atau perusahaan pemerintah maupun swasta, tidak semua pegawai atau 

pekerja yang bekerja di dalamnya mempunyai status kepegawaian yang sama, 

demikian halnya hak dan kewajiban masing-masing. 

Penggunaan istilah pegawai dan pekerja, kepegawaian dan 

ketenagakerjaan pada hakikatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti 

dalam kaitannya dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan, hanya berbeda 

lingkungan kegunaannya. 

Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima 

upah dibedakan menjadi : 

 

a)    Pegawai percobaan 

 
Pegawai percobaan merupakan pegawai   yang baru saja diterima atau 

diangkat, bai di dalam lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta. Dan 

apabila dapat melalui masa percobaan yang telah ditentukan, yaitu tiga 

bulan   bagi pekerja swastadan satu sampai dua tahun bagi pegawai negeri, 

dan hasilkerjanya yang baik, masa percobaan itu akan dihitung sebagai masa 

kerja. Adapun gaji atau upah yang diberikan, pada umumnya berdasarkan 

waktu, harian atau bulanan. 

b)   Pegawai harian 

 
Pegawai harian adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap harinya. Upah 

pegawai harian berdasarkan waktu setiap harinya dan dibayarkan
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sesuai kesepakatan atau peraturan perusahaan yang bersangkutan. Pegawai 

dengan status     harian     dapat     dibedakan     menjadi     tiga     yaitu: 

1) pegawai harian lepas 

 
2) pegawai harian sementara 

 
3) pegawai harian tetap 

c)    Pegawai bulanan 

Pegawai bulanan ialah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali. 

Dengan status upah pegawai tidak dibayar berdasrkan jumlah hari kerja yang 

dimiliki setiap bulannya tetapi berdasarkan ketentuan yang ada dari segi 

peraturan pemerintah maupun perusahaan. 

d)   Pegawai borongan 

 
Pegawai borongan ialah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan satun hasil kerja yang 

dicapainya. Jadi besarnya upah terkadang lebih besar atau lebih kecil dari 

upah rata-rata yang diterima setiap harinya. 

e)    Pegawai musiman 

 
Pegawai musiman ialah orang yang bekerja pada suatu perusahaan baik 

pemerintah maupun swasta selama jangka waktu tertentu. Sesuai dengan 

macam pekerjaannya, upah upah yang diterima dapat bersifat borongan, 

harian dan bulanan. Hubungan kerja akan berakhir apabila pekerjaan 

musiman itu telah berakhir. 

 

Kehadiran pegawai tenaga kerja pada hakikatnya merupakan faktor yang 

sangat esensial untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan
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yang bersangkutan, karena tersedianya modal yang sangat besar, dan penggunaan 

teknologi mutakhir tidak mempunyai arti sama sekali bagi suatu perusahaan tanpa 

kehadiran pegawai. Oleh karena itu pembinaan pegawai sangat perlu, agar 

peranannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi eksistensi dan 

perkembangan perusahaan. 

 

Pegawai sebagai faktor esensial bagi suatu perusahaan hidup di tengah- tengah 

masyarakat dan bekerja untuk kepentingan pribadi keluarga, juga untuk kepentingan 

masyarakat, maka pembinaan masyarakat sedapat mungkin terbina sesuai dengan 

kepentingan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Untuk itu dapat digunakan 

berbagai sistem kepegawaian, antara lain : 

 

a)      Sistem Kawan ( Patronage System ) 

 
Sistem kawan merupakan kepegawaian yang bersifat subjektif, artinya 

pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara 

pihak yang mengangkat dan diangkat. 

b)      Sistem Kecakapan ( Merit System ) 

 
Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem ini memiliki sifat objektif. 

Pengangkatan seorang pegawai didasarkan sesuai dengan kecakapan yang 

dimiliki. 

c)      Sistem Karier (Career System) 

 
Menurut sistem ini, seseorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan 

kecakapan. Kesempatan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan 

terbuka selama pegawai mampu bekerja. Sistem ini merupakan konsekuensi 

logis dari sistem kepegawaian yang berdasarkan kecakapan.
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Masalah kepegawaian merupakan tanggung jawab seluruh organisasi 

perusahaan. Fungsi kepegawaian hanya merupakan departemen formal yang 

mengurus masalah administratif. Ketidakpuasan pegawai belum tentu disebabkan 

oleh lemahnya tata kerja fungsi kepegawaian saja, akan tetapi besar kemungkinan 

ditentukan ole situasi kerja, sikap pemimpin ataupun tekanan-tekanan lainnya. Yang 

mengenali sikap, perilaku, maupun prestasi karyawan adalah pemimpin dan rekan-

rekan karyawan yang bersangkutan. Fungsi personalia menerima referensi dari 

mereka untuk menentukan kebijakan kepegawaian karyawan tersebut. 

 

2.1.12.2 Langkah- Langkah Atau Prosedur Audit 
 

 
Menurut  Widjajanto  (2001:  435),  prosedur  proses  kepegawaian  pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

 

1)  Perencanaan tenaga kerja 

2)  Rekruting 

3)  Seleksi 

4)  Pengembangan 

5)  Penilaian prestasi dan kompensasi 

6)  Pemindahan 

7)  Pemberhentian 
 

Berikut ini akan disajikan skema prosedur proses kepegawaian :
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Gambar 2.1 

 
SKEMA PROSEDUR PROSES KEPEGAWAIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : (Widjajanto : 2001) 

 
 

 

Kt.1). Perencanaan tenaga kerja dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja.  Perencaan  ini  dilaksanakan dengan  mempergunakan  analisa atas

faktor-faktor intern seperti kebutuhan keahlian, lowongan dan perluasan

atau  penyempitan  departemen.  Selain  faktor intern,  perencanaan juga

 

mempergunakan analisa atas faktor ekstern seperti keadaan pasaran tenaga 
 

kerja. 
 

Kt.2). Rekruting   berkaitan dengan berbagai kegiatan mencari karyawan yang

akan mengisi kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan perencanaan
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tenaga kerja. Calon karyawan biasanya dapat ditarik melelui iklan, 

departemen tenaga kerja, dari mulut ke mulut, ikatan dinas ataupun dari 

lamaran-lamaran yang masuk. 

 

Kt.3). Seleksi meliputi evaluasi dan pemilihan calon yang dianggap tepat mengisi 

jabatan atau lowongan yang ada. Disini dipergunakan formulir lamaran, 

tes keahlian dan pengalaman, serta cek-cek referensi sebagai alat bantu 

pelaksanaannya. 

 

Kt.4). Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemempuan individu dan 

kelompok untukmemberikan sumbangan bagi efektifitas organisasi. 

Program pengembangan dirancang untuk mendidik pegawai melampaui 

kebutuhan pekerjaan   mereka   sekarang,   sehingga   diharapkan   dapat 

menduduki jabatan atau promosi dan dapat memiliki pandangan yang luas 

daalam peranan mereka sebagai anggota organisasi. 

 

Kt.5). Tahap penilaian prestasi dan kompensasi membandingkan prestasi kerja 

individual dengan standart dan tujuan yang telah ditetapkanuntuk posisi 

individu tersebut. Jika prestasinya baik maka individu tersebut dapat diberi 

imbalan beruoa bonus, sedangkan jika prestasinya buruk maka diperlukan 

tindakan korektif untuk mengembalikan prestasinya sesuai dengan yang 

diinginkan dalam standar. 

 

Kt.6). Pemindahan merupakan pergeseran seorang karyawan dari satu pekerjaan, 

tingkat organisasi atau ke daerah lainnya. Dua jenis pemindahan yang 

lazim adalah promosi dan demosi. Promosi adalah pergeseran ke posisi yang 

lebih tinggi dari tingkat hirarki, sedangkan demosi adalah pergeseran
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ke posisi tingkat rendah dalam hirarki. Pemindahan yang bersifat lateral, 

yaitu pergeseran dari satu posisi ke posisi lainnya pada tingkat yang sama. 

 

Kt.7). Pemberhentian meliputi pengunduran diri, pemberhentian sementara, 

pemecatan atau pensiun. Analisa atas tipe dan kuantitas pemberhentian dapat 

memberikan wawasan mengenai efektifitas manajemen. Sebagai contoh, 

terlalu banyak pemberhentian merupakan indikasi adanya skala pembayaran 

kompensasiyang tidak kompetitif. 

 

2.1.12.3 Pengertian Sistem Penggajian 
 

 
Bekerja  bagi  manusia  merupakan  kewajiban  karena  dengan  bekerja 

berarti seseorang dapat memperoleh penghasilan yang kemudian dapat 

dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  dengan  keluarga 

maupun tanpa keluarga. Bekerja dapat juga berarti suatu pengabdian pada diri 

sendiri, keluarga bahkan juga terhadap masyarakat karena tidak semua hasil kerja 

dihabiskan untuk kepentingan hidup diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga 

digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

 

Apabila seseorang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang 

diperolehnya disebut gaji atau upah. Kata gaji dan upah sesungguhnya berbeda, 

tetapi  mempunyai  arti  yang  sama  bagi  seorang  pegawai,  karena  keduanya 

memiliki arti yang sama, yaitu imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukannya 

untuk orang lain. 

 

Menurut   Mulyadi   (2002:373)   “Gaji   adalah   pembayaran   jasa   yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer” . Gaji adalah 

suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang
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dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji 

dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personil 

atau biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji. Dari pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa penggajian adalah pembayaran atas jasa yang diserahkan 

oleh karyawan yang bekerja sebagai manager atau pekerja yang diterima dalam 

bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. 

 

Sistem penggajian adalah suatu sistem imbalan kepada pegawai yang 

diberikan  tugas  administratife  dan  pimpinan,  yang  jumlahnya  biasanya  tetap 

secara bulanan dan tahunan. menurut Soemarsono (2009:391) Sistem penggajian 

dapat di definisikan sebagai jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 

oleh  manejemen  untuk  menjalankan  atau  memberikan  gaji  kepada  karyawan 

dalam suatu lingkungan perusahaaan. Menurut Armstrong dan Murlis (2009:13) 

sistem penggajian ialah suatu proses untuk mengembangkan sekumpulan prosedur 

yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, dan memotifasi staf berkaliber 

(ahli) yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Sistem 

penggajian  merupakan  sistem  pembayaran  atas  jasa  yang  diserahkan  oleh 

karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gaji 

dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah 

produk yang dihasilkan, Mulyadi (2002:391). Pada dasarnya sistem penggajian 

diberikan kepada karyawan perusahaan yang bersifat tetap. Jadi karyawan tersebut 

bekerja secara rutin terus menerus dan melakukan pekerjaan sesuai dengan 

peraturan dan wewenang yang diberikan kepada mereka. Sedangkan karyawan tidak 

tetap menggunakan sistem pengupahan. Dari beberapa pendapat tersebut
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maka dapat disimpulkan, sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa 

yang diserahkan karyawan, yang gajinya dibayarkan bulanan dan berguna untuk 

menentukan gaji, kenaikan gaji serta menangani masalah penggajian secara baik dan 

benar. 

 

2.1.12.4 Sistem Penggajian 
 

 
Sistem penggajian pembayaran gaji dilaksanakan oleh beberapa fungsi. 

Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah Fungsi Kepegawaian, Fungsi 

Personalia, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi Keuangan. Dimana tugas masing- masing 

fungsi tersebut saling berhubungan. 

 

Bentuk upah atau gaji yang dijumpai dalam sistem pengupahan di berbagai 

perusahaan adalah : 

 

a)  Upah atau gaji dalam bentuk uang 

 
Upah atau gaji dalam bentuk uang merupakan bentuk upah yang lazim 

bagi pegawai atau pekerja karena sangat fleksibel penggunannya untuk 

keperluan hidup pekerja atau pegawai beserta keluarganya. 

b)  Upah atau gaji dalam bentuk barang 

 
Upah atau gaji dalam bentuk barang sering kali dijumpai di daerah 

pedesaan terutama pada musim panen. Biasanya, upah ini diberikan 

kepada pekerja atau pegawai dalam bentuk barang kebutuhan sehari- hari  

atau  bahan  makanan.  Upah  atau  gaji  dalam  bentuk  barang sekarang 

merupakan sistem pengupahan yang tidak praktis lagi oleh karena itu 

sudah semakin jarang digunakan.
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c)  Upah atau gaji dalam bentuk kesempatan untuk menikmati suatu faktor 

produksi 

Upah  atau  gaji  ini  dapat  dijumpai  di  daerah  pedesaan,  biasanya 

pamong  desa  mendapat  upah  berupa  tanah  garapan.  Bentuk  upah 

serupa itu hanya terdapat dalam lingkungan pemerintahan desa, 

sedangkan dalam lingkungan perusahaan sudah jarang. 

2.1.12.5   Sistem Pengupahan 
 

 
Sistem   pengupahan   yang   banyak   dimanfaatkan   di   perusahaan- 

perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu : 

 

a) Sistem pengupahan menurut waktu 

 
Sistem pengupahan menurut waktu merupakan sistem pengupahan yang 

paling tua. Pekerja dibayar menurut waktu yang dihabiskan, misalnya per 

jam, per hari, atau per tahun. 

b) Sistem pengupahan menurut hasil kerja 

 
Dengan sistem ini pekerja dibayar untuk jumlah unit pekerjaan yang telah 

diselesaikan     tanpa menghiraukan jumlah waktu yang dipergunakan. 

Oleh karena itu pekerja cenderung memanfaatkan waktu yang ada agar 

dapat menyelesaikan unit pekerjaaan yang lebih banyak. Dalam 

menentukan tarif upah untuk setiap unit pekerjaan digunakan data yang 

dapat menunjukkan hasil pekerjaan dalam setiap unit waktu. 

c) Sistem pengupahan menurut standar waktu 

 
Dalam sistem ini, upah dibayarkan berdasarkan waktu yang telah 

distandarisasi umumnya berbentuk premi atau bonus, dan juga upah 

yang   telah   distandarisasi.   Premi   atau   upah   tersebut   merupakan
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pembayaran ekstra yang diberikan kepada pekerja sebagai pendorong 

agar meningkatkan prestasi sebaik dan semaksimal mungkin. 

d) Sistem pengupahan menurut kerja sama pekerja dan pengusaha 

 
Sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya 

dilakukan kemudian sebagai tambahan atau dikombinasi dengan sistem 

pembayaran sistem pembayaran upah. Biasanya disebut sebagai 

tunjangan  atau  Fringe  Benefits  atau  pembayaran  tidak  langsung. 

Dengan sistem ini pekerja diberi penghargaan atas hasil kerjasamanya 

dengan  perusahaan,  tidak  semata-mata  mendapatkan  gaji  atas  hasil 

kerja yang dihasilkannya. 

 

Prosedur pembayaran gaji dan upah meliputi beberapa tahapan yang 

diperlukan untuk menyajikan informasi bagi manajamen mengenai biaya gaji dan 

upah. Pada gambar 2.2 disajikan diagram prosedur pembebanan  dan pembayaran 

gaji dan upah. Asumsi yang dipergunakan dalam diagram tesebut adalah bahwa : 

 

1)  Karyawan dibayar dengan menggunakan cek, 

 
2)  Cek dikeluarkan dari rekening khusus untuk pembayaran gaji dan upah, dan 

 
3) Setelah menguangkan atau menyetorkan cek dari masing-masing bank, 

karyawan menerima cancelled cek, yaitu cek gaji yang disetorkan dan telah 

diberi tanda “tidak berlaku” oleh bank dengan tujuan untuk dapat dijadikan 

bukti administrasi pada masing-masing karyawan. 

 

Mekanisme cancelled check ditampilkan pada diagram gambar 2.2 yang 

sangat mendukung sistem pengendalian intern. Berikut pemisahan fungsi yang
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diterapkan dalam prosedur pembayaran gaji dan upah pada gambar 2.2 antara lain 

adalah : 

 

A) Fungsi pencatatan perubahan kondisi personalia baik berupa perekrutan, 

pemberhentian,   pensiun   ataupu   perubahan   status   seperti   kenaikan 

pangkat atau golongan dan jabatan, yang dilakukan oleh bagian 

administrasi personalia. 

B)  Fungsi  pencatatan  waktu  kerja  yang  diberlakukan  oleh  pabrik  dan 

bagian pencatatan waktu kerja (timekeeping department). Baik pabrik 

dan bagian pencatat waktu kerja juga independen antara satu dengan 

yang lainnya 

C) Fungsi pencatatan utang yang dilakukan oleh bagian akuntansi utang 

 
D) Fungsi  pelaksanaan  perhitungan  gaji  dan  upah  yang  dilakukan  oleh 

bagian gaji dan upah 

E)  Fungsi pengelolaan dana dan pembayaran gaji dan upah yang dilakukan 

oleh bagian keuangan atau kasir dengan menggunakan jasa perbankan.
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Gambar berikut adalah prosedur gaji dan upah : 

 

Gambar 2.2 
 

DIAGRAM PROSEDUR GAJI DAN UPAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : (Widjajanto : 2001) 
Keterangan : 

 

(1) Jasa tenaga kerja 

(2) Ikthisar jam kerja 

(3) Daftar karyawan yang sah 

(4) Kartu absensi 

(5) Laporan jam kerja karyawan 

(6) Daftar gaji dan upah 

 

 
(7) Voucher 

(8) Voucher check 

(9) Voucher check 

(10) Paycheck 

(11) Paycheck 

(12) Cancelled-check
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2.1.13 Tujuan Pemeriksaan Kepegawaian dan Penggajian 

 

 
Pemeriksaan terhadap fungsi kepegawaian dan penggajian memiliki 

beberapa tujuan yang harus dicapai agar perusahaan dapat terus beroperasi. 

 

“Tujuan pemeriksaan kepegawaian dan penggajian antara lain adalah: 
 

a)  Memperoleh  keyakinan  bahwa  prosedur  dan  pelaksanaan  pengadaan 

tenaga berjalan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

b) Menilai  sistem  kepegawaian  dan  memperoleh  keyakinan  bahwa 

pelaksanaan sistem tersebut berjalan dengan memperhatikan kepentingan 

karyawan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. 

c) Menilai sistem penggajian dan memperoleh keyakinan bahwa terdapat 

keseimbangan antara prestasi dan kompensasi bagi karyawan. 

d)  Memberikan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan”. 

(Widjajanto, 2001 : 434) 

 
2.1.14 Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern 

 

 
Pada dasarnya pemeriksaan intern mempunyai keterkaitan terhadap 

pengendalian intern. Pemeriksaan merupakan alat bantu pengendalian manajemen 

dalam melakukan kegiatan  penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan. 

Manajemen yang berkepentingan terhadap pengendalian intern dan pemeriksaan 

intern  harus  sadar  dan  terbuka  terhadap  hasil  pemeriksaan  dan  melakukan 

tindakan perbaikan dengan segera. Sehingga, semakin baik sistem pengendalian 

intern semakin sempit ruang lingkup pemeriksaan yang harus dilakukan, demikian 

pula sebaliknya. 

 

Pengendalian intern adalah hal yang mutlak diperlukan oleh suatu 

perusahaan guna menghindari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan 

aktivitas perusahaan itu sendiri. Sistem pengendalian intern yang telah diterapkan 

pada perusahaan perlu adanya suatu penilaian. Penilaian tersebut berfungsi untuk 

mengetahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern perusahaan tersebut,
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disamping untuk memenuhi standar auditing yang berbunyi : “Pemahaman yang 

memadai atas dasar struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, lingkup pengujian yang dilakukan” 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:319). 

 

Pengendalian  intern  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  meliputi 

pengendalian-pengendalian  yang  dapat  digolongkan  dalam  kategori  tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Pengendalian   Akuntansi   (Accounting   Control)       mencakup   rencana 

organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama mengenai dan 

berhubungan langsung   dengan   pengamanan   aktiva   serta   Keandalan 

(realibility) dari catatan-catatan keuangan. Pada umumnya meliputi 

pengendalian-pengendalian seperti    sistem    otoritas    dan    pengesahan, 

pemisahan tugas-tugas yang berhubungandengan pembukuan dan laporan- 

laporan atau pemeliharaan aktiva dan pemeriksaan intern. 

b) Pengendaliasn  Administrasi  (Administration  Control)  mencakup  semua 

rencana organisasi, semua metode dan prosedur yang terutama berhubungan 

dengan efisiensi   operasi   ketaatan   pada   kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pimpinan dan biasanya hanya berhubungan tidak langsung dengan catatan- 

catatan   financial.   Pada   umumnya   meliputi   pengendalian-pengendalian 

seperti analisa statistik, laporan-laporan pelaksanaan, program-program 

latihan pegawai, dan pengendalian-pengendalian kualitas.
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2.2    Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya 

 
2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Dhalia (2009) mahasiswi  Universitas 

Katolik Darma Cendika, dengan judul “Peranan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Perhitungan Biaya HRD Untuk Tenaga Edukatif Di 

SMA Santa Maria Di Surabaya”, dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

 

Peranan sistem informasi akuntansi terhadap perhitungan biaya HRD 
untuk tenaga edukatif di SMA Santa Maria Surabaya 

Penulis melakukan penelitian pada SMA santa maria surabaya yang 
bergerak dibidang pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi terhadap biaya HRD yang 
berupa biaya transportasi dan konsumsi di SMA Santa Maria Surabaya. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Dari 
hasil   penelitian   yang   penulis   lakukan,   ternyata   perhitungan   biaya 
transportasi dan konsumsi di SMA santa maria mengalami kendala pada 
proses  hari  kerja.  Permasalahan  terdapat  pada  adanya  perbedaan  antara 
jumlah kehadiran staf, antara print out dari mesin finger print dengan jadwal 
mengajar yang ada. Juga ketelitian dengan proses check clock. 

Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian,  dapat  disimpulkan 
bahwa  informasi  yang  didapat  dari  cetakan  mesin  finger  print  kurang 
relevan,   sehingga   dapat   mempengaruhi   pengambilan   keputusan,   dan 
besarnya  biaya  transportasi  dan  konsumsi  yang  akan  dibayarkan  dapat 
menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

1.   Persamaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas masalah 

sistem pengajian 

• Penelitian    terdahulu    dan    penelitian    sekarang    sama-sama 

menerapkan pengendalian internal penggajian 

2.   Perbedaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu membahas tentang peranan sistem informasi 

akuntansi, sedangkan penelitian sekarang membahas peranan 

pemeriksaan intern
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• Penelitian  terdahulu  membahas  tentang  uang  kehadiran  yaitu, 

biaya transportasi dan konsumsi, sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang fungsi kepegawaian dan penggajian 

2.2.2 Penelitian       yang       dilakukan       oleh       Suryaningkapti       (STIE 

Malangkuçeçwara, 2009), dengan judul “Peranan Pemeriksaan Intern 

Dalam Menilai Efisiensi Dan Efektifitas Fungsi Kepegawaian Dan 

Penggajian Pada PG. Kebon Agung Malang”, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

 

Peranan manusia masih sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian 
tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen yang baik diharapkan 
peranan manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan dapat dioptimalkan 
sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan 
baik. Prestasi karyawan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh sistem 
kepegawaian  dan  penggajian  yang  ada  didalamnya.  Keberhasilan 
perusahaan dapat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang ada didalamnya 
termasuk fungsi kepegawaian dan penggajian. Fungsi kepegawaian dan 
penggajian  dapat  memenuhi  standard  kualitas,  diperlukan  pemeriksaan 
intern yang nantinya dapat membantu fungsi tersebut agar dapat 
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai temuan yang 
dipandang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi fungsi kepegawaian 
dan penggajian yang selanjutnya untuk menyajikan hasil analisis serta 
memberikan rekomendasi dari pemeriksaan intern fungsi kepegawaian dan 
penggajian,sehingga dapat untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa yang 
akan datang. Pemeriksaan intern dalam menilai efisiensi dan efektivitas fungsi 
kepegawaian dan penggajian dilakukan dengan menganalisis sistem yang  ada.  
Selain  itu  dengan  cara  membandingkan  antara  anggaran  dan realisasi biaya 
gaji dengan jaminan sosial. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada fungsi kepegawaian dan 
penggajiandi  PT.  Kebon  Agung  Malang  dapat  ditemui  beberapa 
permasalahan antara lain pada dokumen yang digunakan serta struktur 
organisasi yang ada. Dengan metoda analisis struktur organisasi perusahaan, 
prosedur pencatatan absensi, prosedur penerimaan karyawan baru, pembuatan 
daftar gaji, pembayaran gaji dan distribusi gaji dapat dihasilkan beberapa 
simpulan  serta  rekomendasi.  Dari  simpulan  secara  keseluruhan  aktivitas 
fungsi kepegawaian dan penggajian sudah cukup baik. Namun masih ada 
sedikit  kekurangan  yaitu  perlunya  fungsi  atau  bagian  pemeriksaan  intern 
dalam struktur organisasi, kekurangan dukumen untuk prosedur penerimaan 
karyawan baru. Selain itudokumen absensi juga perlu diperbaiki demi kebaikan 
perusahaan.
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1.    Persamaan penlitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang 

pemeriksaan intern 

2.    Perbedaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang berbeda tempat 

yang dituju
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2.3    Rerangka Pemikiran 

 
Berikut ini akan peneliti sajikan rerangka pemikiran yang digunakan : 

 

Gambar 2.3 
 

RERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti



 

 

 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1 Objek Penelitian 
 

 
Penelitian yang digunakan melalui pendekatan Kualitatif Deskriptif 

dalam bentuk studi kasus ini yang menjadi obyek penelitian adalah fungsi 

kepegawaian pada PT. Pabrik Gula Watutulis Krian, yang berlokasi di Jalan 

Raya Watutulis Km 3 – 4 Prambon-Krian 61264. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

 
3.2.1 Jenis Data 

 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian di PG Watutulis Krian dimana data 

yang didapat berupa sejarah singkat, gambaran umum, struktur organisasi dan 

prosedur penggajian PG watutulis. Dari hasil penelitian ini dapat berupa konsep 

teori baru dan berbagai kajian lainnya. 

 

Penelitian ini akan digambarkan mengenai keadaan perusahaan beserta 

permasalahan yang ada agar dapat dianalisa lebih lanjut sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan beserta permasalahanya. 
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3.2.2 Sumber Data 

 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 
1. Data primer 

 
Data primer yaitu data tentang sejarah singkat perusahaan, proses 

kepegawaian dan penggajian serta data2 lain yang bersumber dari 

perusahaan. 

2. Data sekunder 

 
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan 

yaitu sebagai pelengkap dalam penelitian yang sifatnya sudah baku atau 

berupa data  yang sudah siap untuk diteliti. 

3.3  Teknik Pengambilan Sampel (Informan) 

 
Teknik   pengambilan   sampel   yang   digunakan   adalah   satuan   sampling 

 
(purposive) yang diambil dari informan terkait, yaitu: 

 
a. Bagian personalia 

 
Data yang diperoleh dari bagian personalia antara lain mengenai struktur 

organisasi, data penggolongan dan jumlah karyawan, jam kerja karyawan 

serta dokumen –dokumen yang digunakan dalam proses kepegawaian dan 

penggajian 

b. Bagian akuntansi 

 
Dari bagian ini data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan 

keuangan perusahaan seperti data-data mengenai besarnya biaya gaji dan 

jaminan sosial.
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 

 
Teknik Pengumpulan data yang dilasanakan melalui penelitian langsung pada 

perusahaan   yang   bersangkutan.   Data-data   studi   lapangan   diperoleh   secara 

langsung dari perusahaan yaitu dengan melakukan : 

 

a.  Survey Pendahuluan 

 
Merupakan tahap pertama dalam prosedur pengumpulan data. Pada 

tahap ini peneliti berusaha mengenali objek penelitian, prosedur dan sistem 

di PG Watutulis Krian sehingga mendapat gambaran umum tentang 

informasi yang akan diteliti 

b. Survey Lapangan 

 
Mengunjungi dan melihat langsung di PG Watutulis Krian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

c.  Study Kepustakaan 

 
Mempelajari literatur tertentu untuk mendapatkan pengetahuan dasar 

atau teoritis sebagai landasan dalam penelitian 

d. Wawancara 

 
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang 

mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dengan jalan 

mengadakan tanya jawab kepada pimpinan dan beberapa karyawan 

perusahaan. Tujuan dilaksanakanya wawancara untuk memperoleh data 

antara lain mengenai prosedur penerimaan karyawan, mutasi karyawan, 

prosedur penggajian serta sejarah singkat perusahaan.
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e.  Dokumentasi Data 

 
Untuk   mencatat   data-data   dokumentasi   yang   ada   di   dalam 

perusahaan mengenai data-data antara lain : 

1)   Anggaran biaya gaji dan jaminan sosial serta realisasinya 

 
2)   Standar jam kerja karyawan dan realisasi jam kerja karyawan 

 
3)   Struktur organisasi dan deskripsi tugas 

 
4)   Data penggolongan dan jumlah karyawan 

 
5)   Dokumen yang digunakan fungsi kepegawaian 

 
3.5  Satuan Kajian 

 

 
Ada beberapa definisi dari konsep dasar pengendalian internal yaitu : 

 

 
1. Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh seseorang dari setiap jenjang organisasi 

yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya. 

3. Pengendalian  internal  diharapkan  mampu  memberikan  keyakinan memadai 

kepada komisaris, dan manajemen. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, 

yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

3.6  Teknik Analisis Data 
 

 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan 

wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan di PG 

Watutulis Krian sehingga data hasil analisis menggunakan teknik analisis
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data deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan hasil 

penelitian yang dijabarkan berupa penjelasan-penjelasan yang didukung oleh 

teori-teori yang memusatkan pada penilaian fungsi kepegawaian. 

 

Dengan melakukan observasi di PT. Pabrik Gula Watutulis krian dan 

wawancara ke bagian personalia untuk mendapatkan informasi umum dan 

latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek 

organisasi, kegiatan prosedur atau sistem yang dipertimbangkan untuk 

diperiksa.   Analisis yg dilakukan yaitu melakukan pengujian terinci dengan 

mengumpulkan data-data mengenai kegiatan fungsi kepegawaian pada 

perusahaan. Tujuan pengujian terinci yaitu mengetahui tindakan penyimpangan 

yang dilakukan karyawan dan dampak yang dialami perusahaan. Setelah 

melakukan pengujian maka, laporan hasil penilaian serta memberikan 

rekomendasi perbaikan diberikan kepada pihak manajemen sebagai laporan 

untuk perbaikan atas kelemahan fungsi kepegawaian. 

 

Jadi penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa data yang diperoleh 

penulis dengan memusatkan pada penilaian efektivitas dan efisiensi fungsi 

kepegawaian.



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1      Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 
4.1.1   Sejarah Singkat Perusahaan 

 

 
Pada mulanya PPN Gula Watoetoelis ini terdiri dari PG. 

Watoetoelis ditambah dengan perusahaan serat (vezelondermining) 

jengkol, dengan demikian riwayat singkat ini meliputi kedua perusahaan 

tersebut. Keterangan-keterangan yang dapat dikumpulkan 

menerangngkan  bahwa  jengkol  didirikan  pada  tahun  1912  oleh 

Naaloze Vennootscha Handels Vergining Amsterdam (NV HVA) 

dengan tujuan mengusahakan tanaman tapioka dan serat. Pada waktu 

penjajahan  Jepang  masuk  Indonesia,  perusahaan  ini  bekerja  terus 

secara operasional diambil oleh Jepang hingga tahun 1945 dan setelah 

Proklamasi  Kemerdekaan  (Tahun  1945)  dibawah  kekuasan 

pemerintah  republik  indonesia.  Tanggal  10  desember  1957 

berdasarkan keputusan Penguasa Tertinggi Menteri Pertahanan Nomor 

1053/PMT/1957 yang dikeluarkan pada tanggal 09 desember 1957 

dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 186 tahun 1956 tentang 

Nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan milik Belanda 

dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan 

nama Perusahaan Perkebunan Negara. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 

1963 tanggal 28 januari 1963 didirikan Perusahaan Perkebunan Gula 

 
Negara yang disingkat PPN Gula. Tanggal 1 april 1966 nama PPN 
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Gula diganti dengan nama PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) 

sehingga menjadi PNP X dan PNP XII berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1960. Dalam Peraturan 

Pemerintah No. 23/1973 (L.N. No. 29 Tahun 1973) diadakan 

penggabungan PNP XXI dengan PNP XXII menjadi PT. Perkebunan 

XXI – XXII (persero) dimana PG. Watoetoelis dan pabrik-pebrik gula 

di  karisedena  surabaya  termasuk  didalamnya  dengan  modal 

seluruhnya   dimiliki   oleh   negara   dan   kekayaan   negara   yang 

dipisahkan. Perlu diketahui bahwa tanaman pokok pada waktu itu terdiri 

dari tebu giling dan tebu bibit. Pada perkembangan selanjutnya 

berdasarkan PP No. 15 tahun 1996, tentang restrukturisasi BUMN 

melalui   keputusan   menteri   kehakiman   No.   52.8338   HT.01.01 

tertanggal 11 maret 1996, PTP XXI – XXII (Persero) dilebur dengan 

PTP IX dan PTP XXVII, Pabrik Karung Pencangaan, perkebunan 

tembakau klaten menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan 

berkedudukan di JL. Jembatan Merah No. 3 – 5 Surabaya. 

 

Adapun lokasi PG. Watoetoelis di jalan raya krian – mojosari 

sekitar 4 km dari stasiun kereta api krian tepatnya di : 

 

•     Desa              : Temu 

 
•     Kecamatan    : Prambon 

 
•     Kabupaten    : Sidoarjo 

 
•     Propinsi        : Jawa Timur
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Lokasi pabrik berada tepatnya di jalan raya krian – mojosari 

sekitar 4 km dari stasiun kereta api krian. Pabrik gula watoetulis ditinjau 

letaknya cukup strategis baik dari segi pemasaran hasil bahan baku, 

transportasi, sumber tenaga kerja, dan sumber air yang berasal dari 2 

(dua) sungai, yaitu sungai purbaya dan sungai kedung uling yang 

mengapit PG. Watoetoelis. 

 

4.1.2    Struktur Organisasi 
 

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu 

pabrik adalah pengaturan organisasi dan management. Pengaturan 

organisasi yang baik dan bijaksana sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang ada berguna untuk mengendalikan perusahaan guna mencapai 

tujuannya. struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan 

hubungan antara bagan yang satu dengan bagan yang lain  maupun  

bidang  yang  satu  dengan  bidang  kerja  yang  lain, sehingga akan jelas 

kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

 

Adapun  struktur  organisasi  yang  diterapkan  pada  PG. 

Watoetulis  adalah  struktur  organisasi  yang  berbentuk  garis  (lini). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 4.1 di halaman 

selanjutnya. Pada sistem ini, perintah mengalir dari puncak pimpinan ke 

bawah dengan maksud agar dapat mengadakan pengawasan secara 

efektif. Setiap bagian pada PG. Watoetulis dikepalai oleh seorang kepala  

bagian  (Manager)  selanjutnya  kepala  bagian  tersebut  yang
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membawahi beberapa seksi dan sub seksi. Berikut perihal tugas pokok 

masing-masing bagian yang diuraikan sebagai berikut : 

 

1.  Pimpinan Perusahaan 

 
- Memimpin  dan  mengelola  perusahaan  sesuai  dengan  rencana 

yang teleh disusun 

-   Mengangkat dan memberhentikan karyawan 

 
2. Bagian  A. K. & U (Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, Dan 

 
Umum) 

 
- Menyelenggarakan  administrasi  perusahaan  yaitu mengawasi 

keluar masuknya uang dan barang. 

-    Melaksanakan  tata  kerja  dan prosedur yang telah di setujui 

 
- Mengkoordinasikan   perusahaan   secara   keseluruhan   baik 

interen maupun eksteren 

-    Mewakili perusahaan dalam perundangan dengan serikat kerja 

 
-    Merencanakan  garis  besar  semua  kegiatan  dalam 

 
Perusahaan 

 
- Bertanggung jawab atas kegiatan operasional di bidang 

administrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, 

pengawasan, dan sumber dana yang sesuai dengan yang telah 

di tetapkan, serta pengadaan barang yang diperlukan tiap-tiap 

bagian.
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3.  Bagian Tanaman 

 
- Mengawasi  proses  pembuatan  gula  mulai  penanaman  tebu, 

administrasi tanaman, statistik tanaman pada laporan mengenai 

tanaman. 

- Menyediakan bahan baku berupa tebu, sesuai dengan kapasitas 

dan kuantitas yang diharapkan 

- Membina  hubungan  baik  dengan  para  mitra  kerja  dengan 

instansi yang terkait 

4.   Bagian Pengolahan 

 
- Mengkoordinir dan penanggung jawab bag. Pengolahan serta 

mengatur, membina, mengembangkan dan memberdayakan 

SDM bagian pengolahan. 

- Bertanggung    jawab    terhadap    pengadaan    bahan    kimia, 

pengawasan limbah dan lingkungan. 

- Mengawasi proses pembuatan gula, administrasi gudang gula 

dan pengambilan. 

- Melaksanakan    dan  mengawasi    pelaksanaan    kerja    dan 

rencana kerja. 

- Memberikan    kelestarian    bagian    pabrikasi    agar    dapat 

digunakan kembali pada masa yang akan datang. 

- Mengendalikan biaya agar tidak dapat terjadi pemborosan dan 

kebocoran dana Pembagian Kerja. 

-    Bertanggung jawab kepada bagian A.K. dan Umum.
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5.  Bagian Instalasi : 

 
- Perbaikan, pengawasan, pemeliharaan dan penggantian pabrik, 

dan kendaraan serta peralatan listrik. 

- Menyusun  rencana  kerja  dan  anggaran  belanja  tiap  bagian 

instalasi 

- Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan 

rencana anggaran belanja yang telah disetujui 

-    Menyiapkan teknis instalasi agar siap pakai saat musim giling 

 
- Melaksanakan  tercapainya  kesempurnaan  kelancaran  teknis 

instalasi sebagai terpenuhinnya target   hasil produksi baik 

kualitas  maupun kuantitas 

- Mengendalikan  biaya  agar  tidak  terjadi  pemborosan  dan 

kebocoran 

6.  Bagian Pembukuan 

 
-    Mengontrol Anggaran Belanja Perusahaan yang di bukukan 

 
-    Menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara periodik 

 
- Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi Keuangan 

dan Umum. 

7.  Bagian Hak Dan Umum/Personalia 

 
- Mengkoordinir  setiap  anggota  organisasi  atau  pengendalian 

karyawan 

-    Bertanggung jawab sebagai Pencatatan waktu 

 
- Melaksanakan teknis kerja bagian kepegawaian, perhitungan 

upah serta keamanan
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- Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi, Keunagan, 

Dan Umum 

8.  Bagian Perencanaan Dan Pengawasan 

 
- Pengendalian  dan  pengawasan  mengenai  anggaran  belanja 

perusahaan 

-    Melayani sirkulasi keuangan 

 
-    Mengerjakan atau membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran 

 
Perusahaan) dan LM (Laporan Manajemen) 

 
9.  Bagian Sekum (Sekertaris Umum) 

 
-    Melakukan pembelanjaan terhadap kebutuhan perusahaan 

 
-    Melayani urusan tender antara perusahaan dengan pihak lain 

 
- Sebagai     juru     tulis,     mengerjakan     perpajakan,     dan 

pengadministrasian serta pengarsipan perusahaan 

10. Bagian Quality Control 

 
- Merencanakan dan mengkoordinir aktivitas penanaman tebu 

yaitu mulai tanam, pemeliharaan tanaman sampai dengan panen. 

-    Monitoring budidaya dan pengamatan percobaan bibit tebu. 

 
-    Menganalisa kemasakan dan kualitas bibit. 

 
- Membuat laporan perperiode tentang lab. Proteksi tanaman, 

pengamatan cuaca, dan kualitas pupuk.
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4.1.3   Sistem kepegawaian 

 
Setiap  perusahaan  dengan  perusahaan  lain  mempunyai 

kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan yang diambil setiap 

perusahaan tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Sama  halnya  dengan  PG.  Watoetoelis  krian,  dalam 

sistem  kepegawaian  memiliki  ketentuan  sendiri  agar  dapat 

mendukung  tercapainya  tujuan  perusahaan.  Selanjutnya  akan 

dijelaskan sistem kepegawaian yang diterapkan pada PG. Watoetoelis 

Krian. 

4.1.3.1 Penggolongan Karyawan 
 

 
Komposisi karyawan yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, tidak kelebihan atau kekurangan karyawan. Dengan 

komposisi yang sesuai, karyawan diharapkan dapat bekerja seefektif dan 

seefisien mungkin sehingga biaya operasional dapat diminimalkan dan 

perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya. 

 

Karyawan  pada  PG.  Watoetoelis  dikelompokkan  menjadi  2 

(dua) macam, yaitu : 

 

a. Karyawan Staf 

 
Karyawan   staf   adalah   karyawan   yang   mempunyai   hubungan 

dengan perusahaan untuk jangka panjang waktu tidak tertentu, 

dimana pada saat dimulai hubungan kerja didahului dengan masa 

percobaan selama tiga bulan. Jumlah karyawan staf sebanyak 42 

orang.
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b. Karyawan Non Staf 

 
Karyawan non staf adalah karyawan yang mempunyai hubungan 

dengan perusahaan dengan jangka waktu yang tertentu. Karyawan 

non staf dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu : 

-    Karyawan Kampanye 

 
Adalah karyawan yang bekerja pada masa giling dan bekerja menurut 

kebutuhan proses produksi gula. Jumlah karyawan kampanye 

sebanyak 669 orang. 

-    Karyawan Musiman Tebang 

 
Adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan penebangan dan 

angkutan  tebu.  Jumlah  karyawan  musiman  tebang sebanyak 51 

orang. 

-    Karyawan Musim Tanam 
 

 
Adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan mulai dari 

pembukaan   tanah   sampai   tanam   serta   pemeliharaan   tebu. 

Jumlah karyawan musim tanam sebanyak 20 orang. 

 

-    Karyawan Musim Lain-lain 

 
Adalah karyawan yang bekerja sekitar emplasement namun tidak ada 

hubungan langsung dengan penggilingan tebu. 

4.1.3.2 Waktu Kerja 
 

 
Untuk    menjalankan    kegiatan    usahanya,    PG.Watoetoelis 

Krian menerapkan hari kerja dimulai pada hari senin sampai dengan hari 

sabtu.
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Jam  kerja  karyawan  yang  telah  ditetapkan  adalah  sebagai 

berikut : 

 

a. Karyawan bagian kantor 

 
1. Hari senin sampai dengan kamis 

 
-   06.30 – 11.30 : Waktu kerja 1 

 
-   11.30 – 12.30 : Istirahat 

 
-   12.30 – 15.00 : Waktu kerja 2 

 
2. Hari Jum’at : 06.00 – 11.00 WIB 

 
3. Hari Sabtu : 06.30 – 11.30 WIB 

 
b. Karyawan bagian produksi 

 
1. Shif pertama                : 06.00 – 14.00 WIB 

 
2. Shif kedua                   : 14.00 – 22.00 WIB 

 
3. Shif ketiga                   : 22.00 – 06.00 WIB 

 

 
Penetapan pengubahan karyawan pada PG.Watoetoelis Krian 

didasarkan pada ketentuan pemerintah. Bagi karyawan staf, besarnya 

gaji didasarkan pada skala gaji pokok dan tingkat golongan-golongan 

serta tunjangan-tunjangan. Untuk karyawan tetap pemberian upah 

dilaksanakan   bulanan,   sedangkan   untuk   karyawan   tidak   tetap, 

musiman dan kampanye, pembayaran dilakukan dengan bulanan, 

mingguan, dan hari berdasarkan jam kerja produksi.
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4.1.3.3 Penerimaan Karyawan 

 
Pada PG watoetoelis krian perekrutan karyawan dilakukan dengan 

melalui beberapa proses seperti test tertulis, psikotest, wawancara serta 

test kesehatan. 

4.1.3.4 Mutasi karyawan 

 
Setiap perusahaan tentunya akan melaksanakan kegiatan mutasi 

pada karyawannya, seperti karyawan baru, pengunduran diri, dan 

pemberhentian karyawan serta perpindahan karyawan ke bagian lain. 

PG.  Watoetoelis  mengalami  mutasi  karyawan  hampir  setiap 

tahun dikarenakan pada saat masa giling, karyawan dialokasikan pada 

bagian lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun surat mutasi 

dapat dilihat pada lampiran 4.2 di halaman selanjutnya. 

4.1.3.5 Pengembangan Karyawan 

 
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

individu   dan   kelompok   dalam   memberikan   sumbangan   bagi 

efektivitas perusahaan. Dalam upaya mengembangkan karyawannya, 

PG. Watoetoelis melakukan beberapa kegiatan antara lain : 

-    Pelatihan dan pembinaan (Training And Education) 

 
-    Pemberian nasihat-nasihat (Counselling) 

 
-    Pemeliharaan moral
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4.2      Deskripsi Hasil Penelitian 

 
4.2.1   Data Yang Dipergunakan 

 

 
Data yang digunakan adalah berupa pemeriksaan struktur organisasi, 

document-document yang dibutuhkan, prosedur dan sistem yang akan 

dievaluasi terhadap fungsi kepegawaian di PG. Watoetoelis yang bertujuan 

untuk memberikan rekomendasi saran perbaikkan kepada pihak manajemen 

atas temuan kelemahan selama pemeriksaan berlangsung sehingga aktivitas 

fungsi kepegawaian pada perusahaan berlangsung efektif dan efisien. 

 

4.2.1.1 Pemeriksaan Pendahuluan 

 
Agar tidak terjadi manipulasi gaji akan diuraikan data-data yang 

dapat dihasilkan melalui pemeriksaan pendahuluan terhadap fungsi 

kepegawaian,  antara lain : 

1.  Fungsi Teknik, Tanaman Dan Pabrikasi 

 
Fungsi-fungsi tersebut terkait dengan bagian personalia, jika 

membutuhkan karyawan baru atau mutasi karyawan tentunya akan 

memberitahukan kepada bagian personalia melalui perantara atau 

langsung tanpa perantara. Sedangkan mutasi karyawan yang ingin 

memindahkan karyawannya dapat memberikan surat mutasi karyawan 

kepada bagian personalia, hal tersebut ditujukan untuk memudahkan 

dalam proses pembayaran gaji dan upah. 

2.  Fungsi Pencatat Waktu 

 
Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab menyelenggarakan 

catatan  waktu  hadir  bagi  semua  karyawan.  Pada  PG.  Watoetoelis 

krian, masing-masing karyawan memliki kartu absensi atau jam hadir
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sendiri tetapi diwajibkan mengisi daftar absensi secara manual sesuai 

dengan bagiannya masing-masing. Salanjutnya akan diproses oleh 

personalia dan hasilnya diberikan pada fungsi gaji dan upah. 

3.  Fungsi Gaji Dan Upah 

 
Fungsi ini bertanggung jawab terhadap perhitungan penghasilan 

yang akan diterima oleh seluruh karyawan. Hasil yang diberikan 

kemudian diperiksa secara manual, jika telah selesai diperiksa maka 

akan dicetak dalam bentuk rangkap dua daftar gaji dan rekap daftar 

gaji sedangkan slip gaji dan daftar penerimaan gaji dibuat rangkap 

satu. Document-document tersebut diberikan kepada Manajer Keuangan 

atau Kepala Bagian A. K. Dan U untuk di otorisasi. Kemudian 

document-document tersebut diserahkan kepada fungsi akuntasi atau 

pembukuan, sedangkan daftar gaji  dan rekap daftar gaji rangkap ke dua 

disimpan sebagai arsip. 

4.  Fungsi Akuntansi 

 
Fungsi ini bertugas untuk mengeluarkan bukti kas keluar yang 

merupakan surat perintah pada fungsi keuangan guna mengeluarkan 

uang  untuk  membayar  gaji  karyawan.  Bukti     kas  bank  keluar 

diterbitka setelah menerima slip gaji, daftar penerimaan gaji, daftar 

gaji rangkap ke satu yang sudah di otorisasi oleh manager dari fungsi 

sebelumnya. Setelah itu, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang 

benar-benar sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan sehubungan 

dengan pembayaran gaji.
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5.  Fungsi keuangan 

 
Fungsi keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran 

gaji tiap bulannya. Pembayaran gaji karyawan dilaksanakan melalui 

kasir dan juru bayar.  Fungsi keuangan mengisi cek untuk pembayaran 

gaji karyawan dan menguangkan cek tersebut ke bank. Melalui kasir, 

juru bayar mengambil sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 

karyawan sesuai dengan bagiannya. Selanjutnya, karyawan akan 

menerima slip gaji dan menandatangani daftar penerimaan gaji sebagai 

tanda bahwa karyawan tersebut telah menerima gaji dari perusahaan. 

6.  Fungsi Pimpinan 

 
Pada PG. Watoetoelis, pimpinan hanya bertugas mengkoordinasi 

bagian-bagian administrasi, produksi, pembinaan personalia, dan 

keuangan serta bertanggungjawab pada direksi di kantor pusat yang 

berkedudukan di Surabaya. Pimpinan juga memberikan otorisai untuk 

pembayaran  gaji  karyawan  dan  memiliki  wewenang  untuk 

mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

4.2.1.2   Dokumen Yang Digunakan 

 
Dokumen-dokumen yang digunakandalam fungsi kepegawaian 

antara lain : 

1.   Laporan mutasi karyawan 

 
Laporan mutasi karyawan merupakan laporan mengenai 

mutasi karyawan untuk dipindahkan antar bagian di dalam 

perusahaan atau di luar perusahaan.
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2.   Daftar Hadir 

 
Daftar hadir digunakan untuk mengetahui kehadiran karyawan 

setiap akhir bulan dicocokkan untuk memperhitungkan 

absensi terhadap gaji yang diterima. 

3.   Slip Gaji 

 
Dokumen yang menunjukkan jumlah penghasilan karyawan 

dan perhitungan selama satu bulan. Dokumen tersebut dapat 

dilihat pada lampiran 

4.   Bukti Kas Bank Keluar 

 
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran yang dibuat 

oleh  fungsi  keuangan  berdasarkan  informasi  dalam daftar 

gaji yang diterima dari fungsi akuntansi. Dokumen tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 

5.   Daftar Penerimaan Gaji 

 
Dokumen ini merupakan sebagai bukti bahwa gaji telah 

diterima oleh karyawan dan dibayarkan oleh perusahaan 

kepada karyawan yang bersangkutan dengan membubuhkan 

tanda tangan pada saat karyawan menerima gaji. Dokumen 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 

4.2.1.3   Prosedur Fungsi Kepegawaian 

 
Dalam  fungsi  kepegawaian  terdapat  beberapa  prosedur  yang 

terdiri dari :
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1. Prosedur Penerimaan Karyawan 

 
Prosedur  penerimaan  karyawan  dapat  dilihat  pada  gambar  di 

halaman selanjutnya. 

Gambar 4.1 

 
Prosedur Perekrutan Karyawan 

 
Kebutuhan 

Perusahaan 

Memberikan 

Pengumuman 

Lowongan 

 

Test Tertulis 

1 

 

Test Tertulis 

2

 
 

Diterima 

Atau 

Ditolak 

Tes 

Kesehatan 

Wawancara Psikotest

 

 
 

Sumber Data : PG. Watoetoelis 
 

 
Penjelasan prosedur penerimaan karyawan : 

 

 
i. Bagian-bagian yang membutuhkan tambahan     karyawan baru 

mengajukan permintaan karyawan baru kepada bagian personalia. 

ii. Bagian personalia melakukan kegiatan mencari karyawan baru dengan 

memberikan pengumuman lowongan kerja kepada masyarakat umum. 

iii.Berdasarkan surat lamaran yang masuk, bagian personalia 

menyelenggarakan tes tertulis 1 dan tes tertulis 2 untuk menilai 

kemampuan para calon karyawan. 

iv. Tahap berikutnya para calon karyawan akan mengikuti psikotest yang 

diadakan oleh personalia. 

v. Setelah      mengikuti      psikotest      tahap      selanjutnya      adalah 

wawancara.setelah  itu  para  calaon  karyawan  akan  mengikuti  tes
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kesehatan  sebagai  test  terakhir  sebelum  diberitahukan  keputusan 

diterima atau ditolaknya ara calon karyawan. 

2.   Prosedur penggajian 

 
Pada PG. Watoeotelis, prosedur pencatatan waktu kerja 

dilakukan oleh personalia. Daftar hadir yang digunakan adalah 

daftar hadir manual yang ditanda tangani sendiri oleh setiap 

karyawan pada saat masuk kerja. Selanjutnya, bagian personalia 

memeriksa  dan  diserahkan  dengan  slip  gaji  dan  daftar    gaji 

kepada fungsi gaji dan upah untuk dikoreksi. Fungsi gaji dan 

upah  akan  memberikan  slip  gaji  karyawan,  daftar  penerimaan 

gaji, daftar gaji karyawan rangkap ke 1 kepada fungsi akuntansi dan 

menyimpan rangkap ke 2 sebagai arsip. 

Kemudian, bukti kas bank keluar yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian A.K. dan U 

akan dikeluarkan. Bukti tersebut merupakan surat perintah untuk 

melakukan pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

kepada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan menguangkan cek ke bank. 

Uang tunai tersebut akan dibayarkan kepada para karyawan 

yang sesuai dengan slip gaji dan daftar gaji rangkap  ke 1.melalui 

kasir, juru bayar mengambil slip gaji beserta sejumlah uang untuk 

dibagikan sesuai dengan gaji karyawan. Selanjutnya karyawan akan 

menerima slip gaji beserta uang tunai dengan memberikan
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tanda tangan pada daftar penerimaan gaji sebagai tanda bahwa 

karyawan telah menerima gaji dan upah tersebut. 

Gambar 4.2 

 
Prosedur Penggajian Pada PG. Watoetoelis 

 

 
Fungsi Pencatat Waktu                                  Fungsi Gaji Dan Upah 

 

 

Membuat                                                                 
2

 

DMK 
 

 

DMK 

RDG 
 

DG

 

 
 
 
 

Membuat 

rekap DMK 

 
Koreksi RDG 

dan DG
 

Rekap 

DMK                            
1

 

 

 
 

RDG 

DG
 

 

Bagian Personalia 
 

 

1                                                                           3 

 
 
 

Rekap 

DMK 
 
 
 
 

Membuat 

SG, DG, dan 
 

 
 

RDG 

DG                                              2



71  
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Fungsi Akuntansi                                           Fungsi Keuangan 
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Bank                           Fungsi Keuangan                   Karyawan 
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DMK  : Daftar Masuk Karyawan 

 

 
RDG   : Rekap Daftar Gaji 

 

 
DPG    : Daftar Penerimaan Gaji 

 

 
DG      : Daftar Gaji 

 

 
SG      : Slip Gaji 

 

 
BKBK : Bukti Kas Bank Keluar 

 

 
Sumber Data : PG. Watoetoelis
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4.3    Pembahasan 

 

 
Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan akan dianalisa mengenai 

pengendalian intern pada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem 

kepegawaian pada perusahaan yang bersangkutan apakeh sudah berjalan 

dengan baik atau belum. 

 

1.   Fungsi Teknik, Tanaman, Dan Pabrikasi 

 
Fungsi-fungsi  ini  sudah  dijalankan  dengan  baik  tetapi  masih 

terdapat sedikit kekurangan yaitu tidak adanya dokumen tertulis jika 

suatu bagian ingin memberitahukan mengenai kebutuhan karyawan 

baru. Dokumen ini cukup penting bukan saja sebagai arsip namun 

juga sebagai alat pengendalian intern sehingga dapat mencegah 

terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam tugasnya. 

2.   Fungsi Pencatat Waktu 

 
Fungsi pencatat waktu merupakan tanggung jawab dari bagian 

personalia. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik, tetapi masih ada 

sedikit kekurangan. Dalam pelaksanaan absensi setiap karyawan 

diwajibkan mengisi daftar hadir secara manual. Hal tersebut dapat 

memberikan sedikit peluang terjadinya penitipan absensi dengan 

dibubuhkannya paraf saja. 

Untuk memperkecil kemungkinan terjadi sebaiknya karyawan 

memiliki jam hadir sendiri-sendirisehingga tidak ada peluang untuk 

melakukan penitipan absensi. 

Sebaiknya proses pencatatan waktu kerja dapat dilakukan dengan 

sistem langsung atau online system, sistem tersebut lebih canggih
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diharapkan dapat tercapai efektivitas, efisiensi, kemudahan dan 

ketelitian. 

3.   Fungsi Gaji Dan Upah 

 
Fungsi ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

Sehingga pelaksanaan aktifitas fungsi yang lainnya juga menjadi 

lancar. 

4.   Fungsi Akuntansi 

 
Fungsi  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan 

sehingga aktifitas berjalan dengan baik dan lancar. 

5.   Fungsi Keuangan 

 
Fungsi ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya yang baik. 

Sehingga pelaksanaan pembayaran gaji setiap bulannya berjalan 

dengan lancar dan efektif. 

6.   Fungsi pimpinan 

 
Wewenang  pimpinan  berjalan  dengan  baik  yaitu,  bertanggung 

jawab terhadap jalannya perusahaan dengan mengkoordinasi setiap 

bagian dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada direksi 

di kantor pusat. 

 

Prosedur pada fungsi kepegawaian PG. Watoetoelis sudah cukup baik 

seperti yang telah dikemukakan pada pemeriksaan pendahuluan mengenai 

prosedur penerimaan karyawan serta prosedur penggajian. Prosedur tersebut 

sudah dijalankan dengan baik oleh karyawannya. 

 

Sedikit kekurangan pada prosedur penerimaan karyawan yaitu belum 

terdapat  adanya  dokumen  permintaan  karyawan  baru  oleh  fungsi  yang
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membutuhkan. Sedangkan aktivitas mutasi pada PG. Watoetoelis tidak terlalu 

tinggi sebab jarang sekali dilakukan, apabila terjadi akan diberikan laporan 

surat mutasi terhadap karyawan yang akan dimutasikan dan diotorisasi oleh 

pimpinan yang bersangkutan. 

 

Prosedur penggajian masih kurang baik karena belum terdapat fungsi 

EDP (electronic data processing) yang bertugas untuk memasukkan data dan 

membuat dokumen-dokumen yang terkait dengan penggajian dan 

meminimalkan terjadinya kesalahan.
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GAMBAR 4.3 
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BAB V 
 

 
PENUTUP 

 
 
 
 
 
 

5.1  KESIMPULAN 
 

 
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1.   Di   dalam   struktur   organisasi   PG.   Watoetoelis   belum   tersedianya 

pemeriksaan intern secara khusus 

2.   Prosedur penerimaan karyawan baru belum ada dokumen tertulis mengenai 

permintaan karyawan baru. 

3.   Belum ada fungsi EDP sebagai pembantu personalia untuk menginput data 

yang membuat   dokumen-dokumen   pembayaran   gaji   karyawan   dan 

meminimalisasi kesalahan yang dapat merugikan perusahaaan. 

4.   Prosedur pencatatan waktu masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

memberi paraf pada daftar hadir. 

5. Belum diberlalukannya kartu hadir untuk setiap karyawan yang dapat 

terjadinya penitipan absensi oleh karyawan lain. 

6.   Jaringan prosedur penggajian terhadap karyawan sudah berjalan dengan 

baik sehingga karyawan bisa mendapatkan haknya. 

5.2  SARAN 

 
Saran yang diberikan atas kesimpulan diatas dan untuk memperbaiki 

kekurangan kekurangan yang ada, antara lain : 
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1.   Perusahaan PG. Watoetoelis supaya diadakan job pemeriksaan intern yang 

ter sendiri dan independen sehingga evaluasi lebih obyektif dan dapat 

memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan jika 

diperlukan. 

2.   Dalam  prosedur  penerimaan  karyawan  akan  lebih  baik  jika  terdapat 

dokumen tertulis mengenai permintaan karyawan baru oleh bagian yang 

membutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan. 

3.   Perlunya fungsi EDP (Electronik Data Processing) untuk menginput data 

absensi atau pencatatan waktu secara otomatis, membuat dokumen- 

dokumen untuk pembayaran gaji karyawan, membuat rencana kegiatan 

produksi dan meminimalkan terjadinya kebocoran, pemborosan tehadap 

asset-asset perusahaan. 

4.   Sebaiknya  setiap  karyawan  punya  jam  hadir  sendiri  misalnya  dengan 

sistem online atau finger print untuk meminimalkan terjadinya penitipan 

absensi yang tidak dapat ditiru atau dipalsu dan memudahkan pencatat waktu 

untuk melakukan pencatatan. 

5.   Perlu  diberlakukan  kartu  hadir  setiap  karyawan  supaya  tidak  terjadi 

penitipan absensi. 

6.   Jaringan prosedur penggajian sudah baik namun harus ada pengendalian 

yang lebih baik lagi.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1    Landasan Teori 

 
2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern 

 

 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- 

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. 

Pengawasan intern (Internal Control) dalam arti sempit, pengawasan intern 

merupakan  pengecekan  penjumlahan  mendatar  (crossfooting)  maupun 

penjumlahan  menurun  (footing).  Dalam  artian  luas,  pengawasan  intern  tidak 

hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang 

digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Pengawasan intern itu 

meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan 

yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan manajemen 

yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu rancangan prosedur 

organisasional yang mendorong terciptanya kebijakan manajemen untuk 

menciptakan efisiensi operasional, melindungi aktiva, serta yang terpenting untuk 

mencegah penyelewengan terhadap aktiva perusahaan. 
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2.1.2 Fungsi Pengendalian Intern 

 

 
Dengan melihat definisi sistem pengendalian intern di atas maka fungsi 

pengendalian intern dapat dibagi atas: 

• Melindungsi   harta   perusahaan   dari   tindakan   dan   keadaan   yang 

merugikan, misalnya pencurian, kerugian dan kerusakan. 

• Mengecek kerusakan data akuntansi, sehingga dapat menghasilkan data 

yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. 

• Meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan 

pemborosan dalam seluruh aspek usaha. 

•   Mendorong  ditaatinya  kebijakan  manajemen  yang  telah  ditetapkan. 

 
Manajemen  membuat  berbagai  peraturan  dan  prosedur  untuk 

pencapaian tujuan perusahaan.Pemeriksaan intern memegang peranan 

penting terutama dalam pemberian bantuan di bidang manajemen. 

Peranan tersebut diantaranya konsultasi dengan pembuat keputusan 

manajemen mengenai kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiansi fungsi kepegawaian dan penggajian secara khusus dan operasi 

perusahaan secara umum. 

Unsur-Unsur pengendalian intern tersebut diuraikan lebih lajut sebagai 

berikut: 

1.   Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 
Lingkung  pengendalian  menciptakan  suasana  pengendalian  dalam  suatu 

organisasi dan   mempengaruhi   kesadaran   personil   organisasi   tentang
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pengendalian.  Lingkungan  pengendalian  merupakan  landasan  untuk  semua 

unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai  factor  yang  membentuk  lingkunagn  pengendalian  dalam  suatu 

etentitas antara lain: 

1)  Nilai integritas dan etika 

 
Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang 

mendisain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai 

desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi 

integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya 

tujuan pengendalian intern oleh karena itu, tanggung jawab manajemen 

adalah menjunjung tinggi integritas suatu kemampuan untuk mewujudkan 

apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya. 

2)  Komitmen terhadap kompetensi. 

 
Untuk mencapai tujuan entitas, personil disetiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Agar menjadi efektif komite audit 

harus memelihara komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan 

audit internal maupun audit eksternal. Komitmen terhadap kompetisi 

mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan 

yang   diperlukan,   dan   paduan   antara   kecerdasan,   pelatihan,   dan 

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. 

3)  Dewan komisaris dan komite audit 

 
Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas jika penunjukan auditor 

dilakukan  oleh  manajemen  punjak,  kebebasan  auditor  dapat  tampak
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berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen 

puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban   

keuangannya   oleh   auditor,   padahal   manajemen puncak menentukan 

pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan  keuangan  yang  

dipakai  untuk  pertanggungjawaban  oleh manajemen puncak 

Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk mengawasi 

proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian intern dan ketaatan 

terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan. 

4)  Filosofi dan gaya operasi manajemen 

 
Filosofi adalah seperngkat tetang keyakinan dasar (basic believes) yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan 

apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh 

dilakukan dan mencerminkan ide manajer tetang bagaimana operasi suatu 

aktivitas harus dilaksanakan. Melalui kebijakan dan aktivitasnya manajemen 

memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tetang pentingnya 

pemahaman  mengenai falsafah manajemen dan gaya operasi sehingga dapat 

dirasakan sikap manajemen terhadap pengendalian. 

5)  Struktur organisasi 

 
Struktur  organisasi  memberikan  kerangka  untuk  perancanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas-aktivitas. 

Pengembangan struktur organisasi mencakup pembagian wewenang dan 

pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi.
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6)  Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

 
Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih 

lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang 

yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya 

yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan wewenang 

dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, 

proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam 

perusahaan. Didalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan  usaha,  pengetahuan  dan  pengalaman  tokoh-tokoh  kunci 

dalam perusahaan dan sumber yang tersedia untuk menjalankan operasi 

perusahaan 

7)  Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

 
Pengendalian intern yang baik tidak akan menghasilkan informasi keuangan  

yang  andal  jika  dilaksanakan  oleh  karyawan  yang  tidak kompeten dan 

tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan pengendalian yang baik 

maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima 

karyawan, mengembangkan kompetensi menilai prestasi dan memberikan 

kompensasi atas prestasi mereka. Kebijakan dan pelatihan dan sumber daya 

manusia berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, 

evaluasi, konseling, promosi penggantian dan tindakan perbaikan.
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2.   Penarikan resiko (Risk Assessment) 

 
Penarikan resiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, 

dan pengelolahan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 

Penarikan  resiko  harus  pertimbangan  khusus  terhadap  resiko  yang  dapat 

timbul dari perubahan keadaan, seperti: 

1)  Perubahan    dalam    lingkungan    operasi    (Changes    in    Operating 

 
Environment). 

 
2)  Karyawan baru (New Personnel). 

 
3)  Sistem informasi baru (New or Revamped Growth). 

 
4)  Pertumbuhan yang pesat (Rapid Growth). 

 
5)  Teknologi yang baru (New Technology). 

 
6)  Lingkup dan kegiatan baru (New Line, Product or Activities). 

 
3.   Informasi dan komunikasi (Information and Communication) 

 
1)  Informasi 

 
Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara 

mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh 

karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan 

memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah: 

a)   Sah. 

 
b)  Telah diotoritas. 

c)   Telah dicatat. 

d)  Telah dinilai secara wajar.
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e)   Telah digolongkan secara wajar. 

 
f)   Telah dicatat dalam periode yang seharusnya. 

 
g)  Telah  dimasukkan  ke  dalam  buku  pembantu  dan  telah  diringkas 

dengan benar. 

2)  Komunikasi 

 
Komunikasi mencangkup penyampaian informasi kepada semua personel 

yang terlibat ke dalam laporan keuangan tentang bagaimana aktivitas 

mereka yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di 

dalam   maupun   yang   berada   di   luar   organisasi.   Komunikasi   ini 

mencangkup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih 

tinggi dalam entetitas.pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan 

pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari 

komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern. 

4.   Aktivitas pengendalian (Control Activities) 

 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan 

etentitas. 

1)  Pengendalian pengelolahan informasi 

 
Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian 

informasi dibagi dua: 

a.   Pengendalian umum
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Unsur pengendalian umum ini meliputi: organisasi pusat pengolahan 

data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan 

sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

b.  Pengendalian aplikasi 

 
Dilakukan terhadap pengolah aplikasi individu, pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, telah 

diotorisasi dengan benar dan telah diolah secara akurat dan lengkap. 

2)  Pemisahan fungsi yang memadai. 

 
Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk 

menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak 

dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan 

asset. 

3)  Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

 
Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian atas asset, 

yaitu untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan 

pengendalian dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari pencurian 

asset, sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan dan 

pelaksanaan audit. 

4)  Review atas kinerja 

 
Review atas kinerja mencangkup review dan analisis yang dilakukan oleh 

manajemen atas: laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum 

dalam akun buku pembantu dan hubungan atas serangkaian data, seperti 

data keuangan dengan data nonkeuangan.
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5.   Pemantauan (Monitoring). 

 
Pemantauan adalah proses penilaian kualiatas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh manajer yang semestinya 

melakukan  pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 

intern  beroperasi  sebagaimana  yang  diharapkan,  dan  untuk  menentukan 

apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

2.1.3 Keterbasan Pengendalian Intern 
 

 
Pengendalian intern tidak dikatakan semuanya efektif meskipun telah 

dirancang   dan   disusun   dengan   sebaik-baiknya   karena   keberhasilan   tetap 

tergantung dari kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya. Meskipun 

pengendalian intern telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa 

penyelewengan dan kesalahan tidak terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian 

intern yang dapat mencapai ideal/sempurna karena ada batas-batas tertentu yang 

tidak memungkinkan pengendalian itu tercapai. Pada kenyataannya pengendalian 

intern dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyelewengan dan 

kesalahan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pengendalian 

intern tersebut. 

Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap 

pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:181) dalam bukunya 

yang berjudul Auditing yaitu sebagai berikut: 

1.   Kesalahan dalam pertimbangan 

2.   Gangguan 

3.   Kolusi
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4.   Pengabaian oleh manajemen 
5.   Biaya lawan manfaat”., 

 
2.1.4 Pengendalian Internal Penggajian 

 

 
Masalah penggajian harus mendapatkan perhatian pimpinan perusahaan 

bukan saja jumlah biaya yang besar yang dikeluarkan tetapi juga gaji sangat 

mudah diselewengkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan harus menerapkan 

pengendalian intern atas pengendalian gaji yang memadai sebagai alat untuk 

mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu 

benar dan dapat dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus 

memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapakan sudah dijalankan dengan baik. 

Pengendalian intern untuk penggajian sangat diperlukan untuk melindungi 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kemungkinan terjadingan 

penyimpangan, baik yang disengaja maupunya yang tidak disengaja yang dapat 

merugikan perusahaan serta dapat mengantisipasi dengan cepat adanya 

penyimpangan yang terjadi. 

Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai 

pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan 

pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas 

gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik 

jika terdapat pembagian tugas. 

Tujuan pengendalian atas penggajian seperti yang dikemukakan Arens dan 

Loebbecke yang dikutip oleh Yusuf (2000:573) dalam bukunya Auditing 

Pendekatan Terpadu yaitu sebagai berikut:
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1. Pembayaran  gaji  yang  dicatat  adalah  untuk  pekerjaan  yang  secara  actual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan) 
2.   Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan) 
3. Transaksi  penggajian  yang  dicatat  adalah  jumlah  waktu  yang  actual  dan 

tingkat upah yang semestinya; pemotongan dihitung dengan semestinya 

(akurasi) 

4.   Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi) 

5.   Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu) 

6. Transaksi  penggajian  dimasukkan  dalam  berkas  induk  penggajian  dengan 

semestinya;  dan  diikhtisarkan  dengan  semestinga  (posting  dan 

pengikhtisaran). 

 
2.1.5 Sumber Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Pengendalian Intern 

 
Yang Berlaku. 

 

 
Sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan studi 

terhadap   pengendalian   intern   kliennya   akan   dikemukakan   oleh   Mulyadi 

(2002:209) dalam bukunya Auditing yaitu sebagai berikut: 

1.   Buku pedoman akun 

2.   Buku pedoman sistem akuntansi 

3.   Permintaan keterangan kepada karyawan inti 

4.   Permintaan kepada karyawan pelaksana 

5.   Laporan, kertas kerja dan program audit intern 

6.   Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan 

media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan 

dan data operasi 

7.   Kunjungan ke seluruh kantor 

8.   Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan 

auditor tahun sebelumya yang telah diterbitkan 

 
Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: 

 
1.    Buku Pedoman Akun. 

 
Akun buku besar merupakan wadah untuk menampung data keuangan dan 

sekaligus merupakan sumber informasi untuk menyusun berbagai jenis 

laporan keuangan. Oleh karena itu, penggolonagn akun buku besar sangat 

menentukan mutu informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

Buku pedoman akun berisi sistem klasifikasi dan pemberian kode akun yang
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memberikan petunjuk mengenai bagaimana transaksi keuangan perusahaan 

diklasifikasikan dan diberi kode. 

2.    Buku Pedoman Sistem Akuntansi 

 
Buku pedoman ini memberikan informasi proses pengolahan dokumen 

sumber dan dokumen pendukung yang digunakan dalam menjalankan 

transaksi   keuangan.   Dari   buku   pedoman   sistem   ini   auditor   dapat 

memperoleh  gambaran  tentang  unit  organisasi  yang  terkait,  dokumen, 

catatan akuntansi, laporan keuangan dan bagan alir sistem yang digunakan 

oleh perusahaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. 

3.    Wawancara Dengan Karyawan Inti 

 
Karyawan inti merupakan karyawan perusahaan yang memegang posisi kunci. 

Unsur pengendalian intern dapat diperoleh dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan inti mengenai adanya unsur-unsur 

pengendalian intern 

4.    Permintaan Keterangan Kepada Karyawan Pelaksana. 

 
Karena karyawan pelaksana yang melaksanakan berbagai sistem akuntansi 

perusahaan, auditor dapat memperoleh informasi mengenai unsur 

pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan kliennya dengan 

mewawancarai karyawan pelaksana. 

5.    Laporan, Kertas Kerja, Dan Program Audit Auditor Intern. 

 
Auditor dalam suatu perusahaan bertanggung jawab untuk mendeteksi 

pelaksanaan berbagai unsur pengendalian intern dalam perusahaan. Untuk 

memperoleh gambaran tentang pengendalian intern kliennya, auditor dapat
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mereview program audit, kertas kerja dan laporan auditor intern untuk menilai 

efektivitas fungsi audit intern ini. 

6. Pemeriksaan Terhadap Catatan Akuntansi, Dokumen, Peralatan Mekanis, 

Dan Media Lain Yang Digunakan Untuk Mencatat Transaksi, Mengolah Data 

Keuangan Dan Data Operasi. 

Keandalan informasi akuntansi sebagian ditentukan oleh media yang digunakan 

untuk mengolahnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran tentang 

pengendalian intern auditor perlu memeriksa dokumen, catatan akuntansi dan 

peralatan mekanis yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. 

7.    Kunjungan Keseluruh Kantor 

 
Kunjungan keseluruh kantor dimaksudkan untuk memperoleh untuk 

memperoleh informasi lokasi berbagai kantor para karyawan inti sehingga 

memudahkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama 

berlangsung. Disamping itu, kunjungan ke seluruh kantor akan memberikan 

gambaran bagi auditor mengenai tempat penyimpanan catatan akuntansi, 

file komputer, dan arsip dokumen serta keamanan penyimpanan kas yang 

ada ditangan, dan aktiva tetap. 

8.    Laporan   Mengenai   Rekomendasi   Perbaikan   Pengendalian   Intern   Dan 

 
Laporan Audit Tahun Sebelumnya Yang Diterbitkan Oleh Auditor. 

 
Auditor berkewajiban memberikan saran perbaikan terhadap unsur 

pengendalian intern yang dipandang lemah. Saran ini umumnya disajikan 

dalam laporan rekomendasi perbaikan pengendalian intern yang terpisah 

dari laporan audit, atau jika sifatnya saran kecil dapat dicantumkan dalam 

laporan audit. Oleh karena itu, gambaran pengendalian intern klien dapat
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diperoleh auditor dari rekan seprofesinya dengan mereview laporan lain 

rekomendasi perbaikkan pengendalian intern dan laporan audit tahun 

sebelumnya. 

 
2.1.6 Keterkaitan  Audit  Internal  Penggajian  dengan  Pengendalian  Intern 

 
Penggajian 

 

 
Seperti  kita  ketahui  biaya  gaji  merupakan  sumber  biaya  yang  cukup 

material, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik akan mengakibatkan terjadinya 

inefisiensi, kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang dilaksanakan para 

pegawai. Disadari sepenuhnya dengan kondisi seperti ini pimpinan dituntut untuk 

melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada 

bawahannya jika memungkinkan dilaksanakannya pemisahan fungsi antara pemilik 

dengan pimpinan perusahaan. 

 

Agar perlimpahan wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan 

perusahaan  tercapai,  diperlukan  suatu  alat  yang  disebut  pengendalian  internal 

yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang 

dilaporkan  bahwa  hanya  itu  benar  dan  dapat  dipercaya,  mendorong  adanya 

efisiensi usaha dan terus menerus memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapkan 

sudah dijalankan dengan baik. 

 

Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai 

pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan 

pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas 

gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik 

jika terdapat pembagian tugas.
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Oleh karena itu dibutuhkan suatu fungsi yang membantu pihak manajemen 

dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas  pembagian gaji karyawan dalam 

perusahaan yaitu fungsi audit internal. Dimana tugas dari audit internal adalah untuk 

membantu menunjang efektivitas pengendalian intern penggajian dan menyediakan 

informasi, memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan dasar  dalam  

membantu  pengambilan  keputusan  manajemen  untuk  mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

Jadi  peranan  audit  internal  dalam  menunjang  efektifitas  pengendalian 

internal gaji merupakan hal yang menduduki posisi yang sangat penting bagi 

semua perusahaan, hal ini dapat dirasakan karena gaji merupakan biaya yang sangat 

besar dan merupakan suatu bidang dimana sering terjadi pemborosan sumber daya 

perusahaan karena inefisiensi dan kecurangan. 

 

Menurut Agoes (2004:222) untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor 

harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 

 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang tidak terlalu mahal 
 

2. Memastikan   ketaatan   terhadap   kebijakan,   rencana   dan   prosedur- 

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 
 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 
 

4. Memastikan   bahwa   pengelolaan   data   yang   dikembangkan   dalam 

organisasi dapat dipercaya. 
 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 
 

6. Menyarankan     perbaikan-perbaikan     operasional     dalam     rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan intern melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

a)  Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengawasan 

akuntansi dan pengawasan administratif. 

b)  Menentukan     sampai     seberapa     jauh     kekayaan     perusahaan 

dipertanggungjawabkan manajemen yang dipatuhi. 

c)  Menentukan     sampai     seberapa     jauh     kekayaan     perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

d)  Menentukan dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang dihasilkan 

oleh berbagai aktivitas dalam perusahaan. 

e)  Memberi rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

 
Jadi pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota 

organisasi  lainnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara 

efektif.   Adapun yang mendasari kegiatan yang dijalankan oleh internal auditor 

dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu : 

1)  Compliance atau pengujian ketaatan 

 
2)  Verification atau pembuktian 

 
3)  Evaluation atau penilaian 

 
Ad. 1) Compliance atau pengujian ketaatan 

 
Pengujian ketaatan berhubungan dengan sejauh mana kebijaksanaan, aturan-

aturan, prinsip-prinsip akuntansi, hukum dan peraturan pemerintah ditaati. 

Ketaatan terhadap prinsip akuntansi berguna untuk pemeriksaan ekstern  

atau  akuntan  publik  dalam  pemberian  pendapat  atas  daftar keuangan 

yang disajikan manajemen, sebab akuntansi publik tidak dapat
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melunasi   setiap   transaksi   yang   dilakukan   dalam   perusahaan   dan 

pemriksaan  intern  adalah  bagian  dari  sitem  pengendalian  intern.  Jadi 

tujuan pokok dari pengujian ketaatan adalah untuk memberikan keyakinan 

kepada internal auditor bahwa prosedur-prosedur akuntansinya digunakan, 

dioperasikan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Ad. 2) Verification atau pembuktian 

 
Pembuktian merupakan tugas utama internal auditor. Penggunaan tenaga 

dari luar perusahaan untuk pemeriksaan atas bukti-bukti merupakan hal yang 

tidak praktis dan ekonomis. Pembentukan unit tersendiri dalam perusahaan 

jasa lebih hemat dan menguntungkan  serta pemeriksaan dapat dilakukan 

terus-menerus. Umumnya pembuktian atas kebenaran ini mencakup catatan-

catatan, laporan-laporan dan sebagainya. 

Ad. 3) Evaluation atau penilaian 

 
Penilaian merupakan suatu pemberian pendapat yang berhubungan dengan 

penerapan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan ditujukan untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa sistem pengendalian intern sudah memadai 

serta jalanya operasi perusahaan sesuai dengan harapan-harapan yang telah 

digariskan. Agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh internal 

auditor tersebut dapat dilakukan dengan baik serta dapat mencapai tujuan 

yang telah digariskan perusahaan, pemeriksaan intern mempunyai fungsi- 

fungsi  yang  jelas.  Pemeriksaan  intern  merupakan  fungsi  staf,sehingga 

tidak dibenarkan untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan yang 

sifatnyabukan pemeriksaan.
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Tujuan pemeriksaan intern secara keseluruhan adalah membantu manajemen 

dari segala tingkat dalam perusahaan, seperti dikatakan diatas untuk menjamin 

bahwa : 

a)  Harta  perusahaan  atau  asset  perusahaan  dijaga  dengan  baik  dan 

dihitung dengan tepat dan benar. 

b)  Informasi-informasi   yang   disampaikan   diberikan   dalam   bentuk 

akuntansi  dan  pernyataan  yang  berhubungan,  baik  yang  diberikan 

untuk berbagai bagian dalam operasi unit tersebut maupun yang 

disampaikan untuk kantor-kantor pusat, telah disusun dengan baik dan 

jelas. Sehingga, kesimpulan yang diperoleh benar dan tepat sesuai 

dengan laporan yang telah disampaikan. 

c)  Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan telah dijalankan 

sesuai dengan perintah-perintah dan instruksi-instruksi yang telah 

diberikan oleh manajemen. 

2.1.7 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern 
 

 
Pemeriksaan intern sebelum melaksanakan tugasnya harus mengetahui 

wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pegangan dalam menjalankan 

aktivitasnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama 

pemeriksaan intern adalah membantu manajemen dalam menjalankan perubahaan 

dengan cara memberikan informasi dan melakukan pemantauan mengenai kinerja 

pengendalian  satuan  usaha,  seperti  pendapat  Mulyadi  (2002  :  211)    dalam 

bukunya “Auditing”, menyatakan bahwa tanggung jawab pemeriksaan   intern 

sebagai berikut: “ Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau 

kinerja pengendalian intern entitas ”.
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Sama halnya dengan yang terdapat dalam “Standar Profesional Akuntan 

Publik” (2001 : 322.2) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia: 

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian 

entitas ”. 

 

Uraian diatas baru menggambarkan secara umum tanggung jawab 

pemeriksaan  intern,  sedangkan  sebenarnya  bahwa  tanggung  jawab  sebagai 

seorang internal auditor tidak sesederhana itu. 

 

Tanggung jawab pemeriksaan intern dalam perusahaan haruslah ditetapkan 

dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan 

tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal 

itu untuk berurusan dengan kekayaan, dan karyawan perusahaan yang relevan 

dengan pokok masalah yang sedang direview. Auditor internal harus bebas untuk 

mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur, dan catatan. 

Tanggung jawab auditor internal haruslah : 

 
- Memberikan  informasi  dan  nasihat  kepada  manajemen  dan  menjalankan 

tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten. 

- Mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran 

audit dan sasaran perusahaan. 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggungjawab 

langsung dan juga tidak mempunyai wewenang atas kegiatan- kegiatan yang sedang 

di review itu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian pemeriksaan intern sama 

sekali tidak membebaskan orang lain dalam perusahaan itu dari tanggung jawabnya.
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Pemeriksaan  intern  hanya  terdapat  pada  perusahaan  yang  relatif  besar. 

Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, 

bagian, seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian 

wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian 

wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya di 

bentuk pemeriksaan intern. Menurut Mulyadi (2002:211) yang mengemukakan 

bahwa: “Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian 

intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi”. 

 

Dari   pernyataan   di   atas   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   fungsi 

pemeriksaan intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 

 

2.1.8 Tahap-tahap Pemeriksaan Intern 

 
Keberhasilan dalam menerapkan kegiatan pemeriksaan banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan auditor dalam memformulasikan tujuan, program serta teknik 

pemeriksaannya guna menunjang sasaran yang diharapkan. 

Menurut Tugiman (2006:53), kegiatan pemeriksaan harus meliputi: 

 
1)  Perencanaan pemeriksaan 

 
2)  Penggujian dan pengevaluasian informasi 

 
3)  Penyampaian hasil 

 
4)  Tindakan lanjut hasil pemeriksaan 

 

 
 

Dalam  pemeriksaan  operasional,  pemeriksaan  dibagi  menjadi  tiga  tahap 

yaitu tahap pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang
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bersifat  umum  tentang  obyek  pemeriksaan.  Informasi  umum  yang  diperlukan 

misalnya secara organisasi, jumlah pegawai, aktivitas yang dilakukan organisasi. 

Tahap pemeriksaan lanjutan yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan 

data  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  bukti-bukti  pemeriksaan.  Dengan 

adanya bukti-bukti tersebut auditor dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja 

yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan 

penyimpangan. Dalam rangka mendapatkan bukti-bukti pendukung sebagai dasar 

pemberian rekomendasi maka dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan 

pengendalian fungsi kepegawaian dan penggajian. 

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dalam program pemeriksaan 

operasional. Temuan-temuan audit dan rekomendasi harus dicantumkan dalam 

laporan audit tersebut. 

2.1.9 Cara dan Bentuk Laporan Internal 

 
Laporan merupakan merupakan kesempatan auditor untuk memperoleh 

perhatian yang khusus dari manajemen. Laporan hasil pemeriksaan harus dapat 

menggambarkan kepada manajemen senior mengenai apa yang telah diperiksa 

oleh internal auditor dan manajemen senior dapat mengetahui apakah perusahaan 

berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. 

 

Dalam laporan-laporannya internal auditor berupaya untuk: 

 
a. Menyampaikan  informasi  dengan  cara  menciptakan  kewaspadaan  yaitu 

laporan harus menjelaskan kondisi yang ditemukan serta membandingkan 

dengan beberapa kriteria tindakan yang dapat diterima.
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b. Mendesak  dengan  cara  mngupayakan  akseptensi  yaitu  laporan  harus 

menunjukkan secara menyakinkan pengaruh yang sesungguhnya atau 

pengaruh potensial dari kondisi tersebut. 

c. Mendapatkan hasil dengan cara-cara mendorong dilakukannya sebab-sebab 

dari kesulitan dan memberikan rekomendasi perbaikkan. 

Laporan hasil pemeriksaan harus dapat memberikan arah bagi manajemen 

untuk mengambil keputusan dengan cara menawarkan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikkan. 

2.1.10 Hubungan Pemeriksaan Internal Dengan Pengendalian Internal 
 

 
Seperti yang telah duraikan di atas bahwa tujuan pengendalian internal 

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu : (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap 

hukum dan perturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut pihak manajemen memerlukan bantuan dari pihak lain 

yaitu  pihak  pemeriksa  atau  auditor  untuk  dapat  membantu  pihak  manajemen 

dalam melakukan fungsinya serta untuk dapat memantau sampai sejauh mana 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan. 

 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan internal yang efektif diperlukan kerjasama 

antara staf pemeriksa yang independen dari bagian operasi dan akuntansi. 

Pemeriksaan internal ditujukan untuk menilai sampai sejauh mana efektifitas 

pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan serta penilaian terhadap 

kualitas dari kinerja organisasi. Dengan adanya pemeriksaan internal diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi atas berbagai penyimpangan dalam kebijakan dan 

prosedur  pengendalian  internal  yang  telah  ditetapkan  serta  dapat  memberikan
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jalan keluar bagi pihak manajemen dalam mencitakan suatu sistem pengendalian 

internal yang efektif. 

 

2.1.11 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 
Menurut Hasibuan (2006:10), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisiensi 

membantu terwujudnya  tujuan perusahaan, perusahaan, dan masyarakat. 

Hasibuan juga menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengarahan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian. 

2.1.12 Sistem Kepegawaian Dan Penggajian 
 

 
Perusahaan perlu suatu alat yang maju untuk mengawasi jalannya 

perusahaan. Dimana alat tersebut lebih dikenal sebagai sistem dan prosedur. 

Menurut Cole ( Accounting System Cecil G. ) seperti yang dikemukakan oleh 

Baridwan (2002 : 3 ) dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi penyusunan 

prosedur dan metode : 

 

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang salin 

berhubunganyang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan dan fungsi utama dari perusahaan. Prosedur 

adalah suatu urut-urutan perkerjaan. Karena kebiasaanya melibatkan beberapa 

orang  dalam  satu  bagian  atau  lebih,  disusun  untuk  menjamin  adanya 

perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi” 
 
 

 
2.1.12.1 Sistem Kepegawaian 

 

 
Menurut  Hasibuan  (2006:  14)  pengertian  pegawai  adalah  Seseorang 

pekerja tetap yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi
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serta jaminan yang besarnya telah ditetapkan atau asset utama perusahaan yang 

menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. 

Dalam dunia kepegawaian atau ketenaga kerjaan, baik dalam lingkungan 

lembaga atau perusahaan pemerintah maupun swasta, tidak semua pegawai atau 

pekerja yang bekerja di dalamnya mempunyai status kepegawaian yang sama, 

demikian halnya hak dan kewajiban masing-masing. 

Penggunaan istilah pegawai dan pekerja, kepegawaian dan 

ketenagakerjaan pada hakikatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti 

dalam kaitannya dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan, hanya berbeda 

lingkungan kegunaannya. 

Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima 

upah dibedakan menjadi : 

 

a)    Pegawai percobaan 

 
Pegawai percobaan merupakan pegawai   yang baru saja diterima atau 

diangkat, bai di dalam lingkungan lembaga pemerintah maupun swasta. Dan 

apabila dapat melalui masa percobaan yang telah ditentukan, yaitu tiga 

bulan   bagi pekerja swastadan satu sampai dua tahun bagi pegawai negeri, 

dan hasilkerjanya yang baik, masa percobaan itu akan dihitung sebagai masa 

kerja. Adapun gaji atau upah yang diberikan, pada umumnya berdasarkan 

waktu, harian atau bulanan. 

b)   Pegawai harian 

 
Pegawai harian adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap harinya. Upah 

pegawai harian berdasarkan waktu setiap harinya dan dibayarkan
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sesuai kesepakatan atau peraturan perusahaan yang bersangkutan. Pegawai 

dengan status     harian     dapat     dibedakan     menjadi     tiga     yaitu: 

1) pegawai harian lepas 

 
2) pegawai harian sementara 

 
3) pegawai harian tetap 

c)    Pegawai bulanan 

Pegawai bulanan ialah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali. 

Dengan status upah pegawai tidak dibayar berdasrkan jumlah hari kerja yang 

dimiliki setiap bulannya tetapi berdasarkan ketentuan yang ada dari segi 

peraturan pemerintah maupun perusahaan. 

d)   Pegawai borongan 

 
Pegawai borongan ialah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau 

perusahaan, dengan menerima upah berdasarkan satun hasil kerja yang 

dicapainya. Jadi besarnya upah terkadang lebih besar atau lebih kecil dari 

upah rata-rata yang diterima setiap harinya. 

e)    Pegawai musiman 

 
Pegawai musiman ialah orang yang bekerja pada suatu perusahaan baik 

pemerintah maupun swasta selama jangka waktu tertentu. Sesuai dengan 

macam pekerjaannya, upah upah yang diterima dapat bersifat borongan, 

harian dan bulanan. Hubungan kerja akan berakhir apabila pekerjaan 

musiman itu telah berakhir. 

 

Kehadiran pegawai tenaga kerja pada hakikatnya merupakan faktor yang 

sangat esensial untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan
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yang bersangkutan, karena tersedianya modal yang sangat besar, dan penggunaan 

teknologi mutakhir tidak mempunyai arti sama sekali bagi suatu perusahaan tanpa 

kehadiran pegawai. Oleh karena itu pembinaan pegawai sangat perlu, agar 

peranannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi eksistensi dan 

perkembangan perusahaan. 

 

Pegawai sebagai faktor esensial bagi suatu perusahaan hidup di tengah- tengah 

masyarakat dan bekerja untuk kepentingan pribadi keluarga, juga untuk kepentingan 

masyarakat, maka pembinaan masyarakat sedapat mungkin terbina sesuai dengan 

kepentingan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Untuk itu dapat digunakan 

berbagai sistem kepegawaian, antara lain : 

 

a)      Sistem Kawan ( Patronage System ) 

 
Sistem kawan merupakan kepegawaian yang bersifat subjektif, artinya 

pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara 

pihak yang mengangkat dan diangkat. 

b)      Sistem Kecakapan ( Merit System ) 

 
Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem ini memiliki sifat objektif. 

Pengangkatan seorang pegawai didasarkan sesuai dengan kecakapan yang 

dimiliki. 

c)      Sistem Karier (Career System) 

 
Menurut sistem ini, seseorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan 

kecakapan. Kesempatan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan 

terbuka selama pegawai mampu bekerja. Sistem ini merupakan konsekuensi 

logis dari sistem kepegawaian yang berdasarkan kecakapan.



32  

 

 
 

 
Masalah kepegawaian merupakan tanggung jawab seluruh organisasi 

perusahaan. Fungsi kepegawaian hanya merupakan departemen formal yang 

mengurus masalah administratif. Ketidakpuasan pegawai belum tentu disebabkan 

oleh lemahnya tata kerja fungsi kepegawaian saja, akan tetapi besar kemungkinan 

ditentukan ole situasi kerja, sikap pemimpin ataupun tekanan-tekanan lainnya. Yang 

mengenali sikap, perilaku, maupun prestasi karyawan adalah pemimpin dan rekan-

rekan karyawan yang bersangkutan. Fungsi personalia menerima referensi dari 

mereka untuk menentukan kebijakan kepegawaian karyawan tersebut. 

 

2.1.12.2 Langkah- Langkah Atau Prosedur Audit 
 

 
Menurut  Widjajanto  (2001:  435),  prosedur  proses  kepegawaian  pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

 

1)  Perencanaan tenaga kerja 

2)  Rekruting 

3)  Seleksi 

4)  Pengembangan 

5)  Penilaian prestasi dan kompensasi 

6)  Pemindahan 

7)  Pemberhentian 
 

Berikut ini akan disajikan skema prosedur proses kepegawaian :



33  

 

 
 

 
Gambar 2.1 

 
SKEMA PROSEDUR PROSES KEPEGAWAIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : (Widjajanto : 2001) 

 
 

 

Kt.1). Perencanaan tenaga kerja dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja.  Perencaan  ini  dilaksanakan dengan  mempergunakan  analisa atas

faktor-faktor intern seperti kebutuhan keahlian, lowongan dan perluasan

atau  penyempitan  departemen.  Selain  faktor intern,  perencanaan juga

 

mempergunakan analisa atas faktor ekstern seperti keadaan pasaran tenaga 
 

kerja. 
 

Kt.2). Rekruting   berkaitan dengan berbagai kegiatan mencari karyawan yang

akan mengisi kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan perencanaan
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tenaga kerja. Calon karyawan biasanya dapat ditarik melelui iklan, 

departemen tenaga kerja, dari mulut ke mulut, ikatan dinas ataupun dari 

lamaran-lamaran yang masuk. 

 

Kt.3). Seleksi meliputi evaluasi dan pemilihan calon yang dianggap tepat mengisi 

jabatan atau lowongan yang ada. Disini dipergunakan formulir lamaran, 

tes keahlian dan pengalaman, serta cek-cek referensi sebagai alat bantu 

pelaksanaannya. 

 

Kt.4). Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemempuan individu dan 

kelompok untukmemberikan sumbangan bagi efektifitas organisasi. 

Program pengembangan dirancang untuk mendidik pegawai melampaui 

kebutuhan pekerjaan   mereka   sekarang,   sehingga   diharapkan   dapat 

menduduki jabatan atau promosi dan dapat memiliki pandangan yang luas 

daalam peranan mereka sebagai anggota organisasi. 

 

Kt.5). Tahap penilaian prestasi dan kompensasi membandingkan prestasi kerja 

individual dengan standart dan tujuan yang telah ditetapkanuntuk posisi 

individu tersebut. Jika prestasinya baik maka individu tersebut dapat diberi 

imbalan beruoa bonus, sedangkan jika prestasinya buruk maka diperlukan 

tindakan korektif untuk mengembalikan prestasinya sesuai dengan yang 

diinginkan dalam standar. 

 

Kt.6). Pemindahan merupakan pergeseran seorang karyawan dari satu pekerjaan, 

tingkat organisasi atau ke daerah lainnya. Dua jenis pemindahan yang 

lazim adalah promosi dan demosi. Promosi adalah pergeseran ke posisi yang 

lebih tinggi dari tingkat hirarki, sedangkan demosi adalah pergeseran
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ke posisi tingkat rendah dalam hirarki. Pemindahan yang bersifat lateral, 

yaitu pergeseran dari satu posisi ke posisi lainnya pada tingkat yang sama. 

 

Kt.7). Pemberhentian meliputi pengunduran diri, pemberhentian sementara, 

pemecatan atau pensiun. Analisa atas tipe dan kuantitas pemberhentian dapat 

memberikan wawasan mengenai efektifitas manajemen. Sebagai contoh, 

terlalu banyak pemberhentian merupakan indikasi adanya skala pembayaran 

kompensasiyang tidak kompetitif. 

 

2.1.12.3 Pengertian Sistem Penggajian 
 

 
Bekerja  bagi  manusia  merupakan  kewajiban  karena  dengan  bekerja 

berarti seseorang dapat memperoleh penghasilan yang kemudian dapat 

dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  dengan  keluarga 

maupun tanpa keluarga. Bekerja dapat juga berarti suatu pengabdian pada diri 

sendiri, keluarga bahkan juga terhadap masyarakat karena tidak semua hasil kerja 

dihabiskan untuk kepentingan hidup diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga 

digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

 

Apabila seseorang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang 

diperolehnya disebut gaji atau upah. Kata gaji dan upah sesungguhnya berbeda, 

tetapi  mempunyai  arti  yang  sama  bagi  seorang  pegawai,  karena  keduanya 

memiliki arti yang sama, yaitu imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukannya 

untuk orang lain. 

 

Menurut   Mulyadi   (2002:373)   “Gaji   adalah   pembayaran   jasa   yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer” . Gaji adalah 

suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang
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dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji 

dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personil 

atau biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji. Dari pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa penggajian adalah pembayaran atas jasa yang diserahkan 

oleh karyawan yang bekerja sebagai manager atau pekerja yang diterima dalam 

bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. 

 

Sistem penggajian adalah suatu sistem imbalan kepada pegawai yang 

diberikan  tugas  administratife  dan  pimpinan,  yang  jumlahnya  biasanya  tetap 

secara bulanan dan tahunan. menurut Soemarsono (2009:391) Sistem penggajian 

dapat di definisikan sebagai jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 

oleh  manejemen  untuk  menjalankan  atau  memberikan  gaji  kepada  karyawan 

dalam suatu lingkungan perusahaaan. Menurut Armstrong dan Murlis (2009:13) 

sistem penggajian ialah suatu proses untuk mengembangkan sekumpulan prosedur 

yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, dan memotifasi staf berkaliber 

(ahli) yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Sistem 

penggajian  merupakan  sistem  pembayaran  atas  jasa  yang  diserahkan  oleh 

karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gaji 

dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah 

produk yang dihasilkan, Mulyadi (2002:391). Pada dasarnya sistem penggajian 

diberikan kepada karyawan perusahaan yang bersifat tetap. Jadi karyawan tersebut 

bekerja secara rutin terus menerus dan melakukan pekerjaan sesuai dengan 

peraturan dan wewenang yang diberikan kepada mereka. Sedangkan karyawan tidak 

tetap menggunakan sistem pengupahan. Dari beberapa pendapat tersebut
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maka dapat disimpulkan, sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa 

yang diserahkan karyawan, yang gajinya dibayarkan bulanan dan berguna untuk 

menentukan gaji, kenaikan gaji serta menangani masalah penggajian secara baik dan 

benar. 

 

2.1.12.4 Sistem Penggajian 
 

 
Sistem penggajian pembayaran gaji dilaksanakan oleh beberapa fungsi. 

Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah Fungsi Kepegawaian, Fungsi 

Personalia, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi Keuangan. Dimana tugas masing- masing 

fungsi tersebut saling berhubungan. 

 

Bentuk upah atau gaji yang dijumpai dalam sistem pengupahan di berbagai 

perusahaan adalah : 

 

a)  Upah atau gaji dalam bentuk uang 

 
Upah atau gaji dalam bentuk uang merupakan bentuk upah yang lazim 

bagi pegawai atau pekerja karena sangat fleksibel penggunannya untuk 

keperluan hidup pekerja atau pegawai beserta keluarganya. 

b)  Upah atau gaji dalam bentuk barang 

 
Upah atau gaji dalam bentuk barang sering kali dijumpai di daerah 

pedesaan terutama pada musim panen. Biasanya, upah ini diberikan 

kepada pekerja atau pegawai dalam bentuk barang kebutuhan sehari- hari  

atau  bahan  makanan.  Upah  atau  gaji  dalam  bentuk  barang sekarang 

merupakan sistem pengupahan yang tidak praktis lagi oleh karena itu 

sudah semakin jarang digunakan.
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c)  Upah atau gaji dalam bentuk kesempatan untuk menikmati suatu faktor 

produksi 

Upah  atau  gaji  ini  dapat  dijumpai  di  daerah  pedesaan,  biasanya 

pamong  desa  mendapat  upah  berupa  tanah  garapan.  Bentuk  upah 

serupa itu hanya terdapat dalam lingkungan pemerintahan desa, 

sedangkan dalam lingkungan perusahaan sudah jarang. 

2.1.12.5   Sistem Pengupahan 
 

 
Sistem   pengupahan   yang   banyak   dimanfaatkan   di   perusahaan- 

perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu : 

 

a) Sistem pengupahan menurut waktu 

 
Sistem pengupahan menurut waktu merupakan sistem pengupahan yang 

paling tua. Pekerja dibayar menurut waktu yang dihabiskan, misalnya per 

jam, per hari, atau per tahun. 

b) Sistem pengupahan menurut hasil kerja 

 
Dengan sistem ini pekerja dibayar untuk jumlah unit pekerjaan yang telah 

diselesaikan     tanpa menghiraukan jumlah waktu yang dipergunakan. 

Oleh karena itu pekerja cenderung memanfaatkan waktu yang ada agar 

dapat menyelesaikan unit pekerjaaan yang lebih banyak. Dalam 

menentukan tarif upah untuk setiap unit pekerjaan digunakan data yang 

dapat menunjukkan hasil pekerjaan dalam setiap unit waktu. 

c) Sistem pengupahan menurut standar waktu 

 
Dalam sistem ini, upah dibayarkan berdasarkan waktu yang telah 

distandarisasi umumnya berbentuk premi atau bonus, dan juga upah 

yang   telah   distandarisasi.   Premi   atau   upah   tersebut   merupakan
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pembayaran ekstra yang diberikan kepada pekerja sebagai pendorong 

agar meningkatkan prestasi sebaik dan semaksimal mungkin. 

d) Sistem pengupahan menurut kerja sama pekerja dan pengusaha 

 
Sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya 

dilakukan kemudian sebagai tambahan atau dikombinasi dengan sistem 

pembayaran sistem pembayaran upah. Biasanya disebut sebagai 

tunjangan  atau  Fringe  Benefits  atau  pembayaran  tidak  langsung. 

Dengan sistem ini pekerja diberi penghargaan atas hasil kerjasamanya 

dengan  perusahaan,  tidak  semata-mata  mendapatkan  gaji  atas  hasil 

kerja yang dihasilkannya. 

 

Prosedur pembayaran gaji dan upah meliputi beberapa tahapan yang 

diperlukan untuk menyajikan informasi bagi manajamen mengenai biaya gaji dan 

upah. Pada gambar 2.2 disajikan diagram prosedur pembebanan  dan pembayaran 

gaji dan upah. Asumsi yang dipergunakan dalam diagram tesebut adalah bahwa : 

 

1)  Karyawan dibayar dengan menggunakan cek, 

 
2)  Cek dikeluarkan dari rekening khusus untuk pembayaran gaji dan upah, dan 

 
3) Setelah menguangkan atau menyetorkan cek dari masing-masing bank, 

karyawan menerima cancelled cek, yaitu cek gaji yang disetorkan dan telah 

diberi tanda “tidak berlaku” oleh bank dengan tujuan untuk dapat dijadikan 

bukti administrasi pada masing-masing karyawan. 

 

Mekanisme cancelled check ditampilkan pada diagram gambar 2.2 yang 

sangat mendukung sistem pengendalian intern. Berikut pemisahan fungsi yang
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diterapkan dalam prosedur pembayaran gaji dan upah pada gambar 2.2 antara lain 

adalah : 

 

A) Fungsi pencatatan perubahan kondisi personalia baik berupa perekrutan, 

pemberhentian,   pensiun   ataupu   perubahan   status   seperti   kenaikan 

pangkat atau golongan dan jabatan, yang dilakukan oleh bagian 

administrasi personalia. 

B)  Fungsi  pencatatan  waktu  kerja  yang  diberlakukan  oleh  pabrik  dan 

bagian pencatatan waktu kerja (timekeeping department). Baik pabrik 

dan bagian pencatat waktu kerja juga independen antara satu dengan 

yang lainnya 

C) Fungsi pencatatan utang yang dilakukan oleh bagian akuntansi utang 

 
D) Fungsi  pelaksanaan  perhitungan  gaji  dan  upah  yang  dilakukan  oleh 

bagian gaji dan upah 

E)  Fungsi pengelolaan dana dan pembayaran gaji dan upah yang dilakukan 

oleh bagian keuangan atau kasir dengan menggunakan jasa perbankan.
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Gambar berikut adalah prosedur gaji dan upah : 

 

Gambar 2.2 
 

DIAGRAM PROSEDUR GAJI DAN UPAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : (Widjajanto : 2001) 
Keterangan : 

 

(1) Jasa tenaga kerja 

(2) Ikthisar jam kerja 

(3) Daftar karyawan yang sah 

(4) Kartu absensi 

(5) Laporan jam kerja karyawan 

(6) Daftar gaji dan upah 

 

 
(7) Voucher 

(8) Voucher check 

(9) Voucher check 

(10) Paycheck 

(11) Paycheck 

(12) Cancelled-check



42  

 

 
 

 
2.1.13 Tujuan Pemeriksaan Kepegawaian dan Penggajian 

 

 
Pemeriksaan terhadap fungsi kepegawaian dan penggajian memiliki 

beberapa tujuan yang harus dicapai agar perusahaan dapat terus beroperasi. 

 

“Tujuan pemeriksaan kepegawaian dan penggajian antara lain adalah: 
 

a)  Memperoleh  keyakinan  bahwa  prosedur  dan  pelaksanaan  pengadaan 

tenaga berjalan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

b) Menilai  sistem  kepegawaian  dan  memperoleh  keyakinan  bahwa 

pelaksanaan sistem tersebut berjalan dengan memperhatikan kepentingan 

karyawan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. 

c) Menilai sistem penggajian dan memperoleh keyakinan bahwa terdapat 

keseimbangan antara prestasi dan kompensasi bagi karyawan. 

d)  Memberikan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan”. 

(Widjajanto, 2001 : 434) 

 
2.1.14 Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern 

 

 
Pada dasarnya pemeriksaan intern mempunyai keterkaitan terhadap 

pengendalian intern. Pemeriksaan merupakan alat bantu pengendalian manajemen 

dalam melakukan kegiatan  penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan. 

Manajemen yang berkepentingan terhadap pengendalian intern dan pemeriksaan 

intern  harus  sadar  dan  terbuka  terhadap  hasil  pemeriksaan  dan  melakukan 

tindakan perbaikan dengan segera. Sehingga, semakin baik sistem pengendalian 

intern semakin sempit ruang lingkup pemeriksaan yang harus dilakukan, demikian 

pula sebaliknya. 

 

Pengendalian intern adalah hal yang mutlak diperlukan oleh suatu 

perusahaan guna menghindari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan 

aktivitas perusahaan itu sendiri. Sistem pengendalian intern yang telah diterapkan 

pada perusahaan perlu adanya suatu penilaian. Penilaian tersebut berfungsi untuk 

mengetahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern perusahaan tersebut,
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disamping untuk memenuhi standar auditing yang berbunyi : “Pemahaman yang 

memadai atas dasar struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, lingkup pengujian yang dilakukan” 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2001:319). 

 

Pengendalian  intern  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  meliputi 

pengendalian-pengendalian  yang  dapat  digolongkan  dalam  kategori  tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Pengendalian   Akuntansi   (Accounting   Control)       mencakup   rencana 

organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama mengenai dan 

berhubungan langsung   dengan   pengamanan   aktiva   serta   Keandalan 

(realibility) dari catatan-catatan keuangan. Pada umumnya meliputi 

pengendalian-pengendalian seperti    sistem    otoritas    dan    pengesahan, 

pemisahan tugas-tugas yang berhubungandengan pembukuan dan laporan- 

laporan atau pemeliharaan aktiva dan pemeriksaan intern. 

b) Pengendaliasn  Administrasi  (Administration  Control)  mencakup  semua 

rencana organisasi, semua metode dan prosedur yang terutama berhubungan 

dengan efisiensi   operasi   ketaatan   pada   kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pimpinan dan biasanya hanya berhubungan tidak langsung dengan catatan- 

catatan   financial.   Pada   umumnya   meliputi   pengendalian-pengendalian 

seperti analisa statistik, laporan-laporan pelaksanaan, program-program 

latihan pegawai, dan pengendalian-pengendalian kualitas.
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2.2    Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya 

 
2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Dhalia (2009) mahasiswi  Universitas 

Katolik Darma Cendika, dengan judul “Peranan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Perhitungan Biaya HRD Untuk Tenaga Edukatif Di 

SMA Santa Maria Di Surabaya”, dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

 

Peranan sistem informasi akuntansi terhadap perhitungan biaya HRD 
untuk tenaga edukatif di SMA Santa Maria Surabaya 

Penulis melakukan penelitian pada SMA santa maria surabaya yang 
bergerak dibidang pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi terhadap biaya HRD yang 
berupa biaya transportasi dan konsumsi di SMA Santa Maria Surabaya. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Dari 
hasil   penelitian   yang   penulis   lakukan,   ternyata   perhitungan   biaya 
transportasi dan konsumsi di SMA santa maria mengalami kendala pada 
proses  hari  kerja.  Permasalahan  terdapat  pada  adanya  perbedaan  antara 
jumlah kehadiran staf, antara print out dari mesin finger print dengan jadwal 
mengajar yang ada. Juga ketelitian dengan proses check clock. 

Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian,  dapat  disimpulkan 
bahwa  informasi  yang  didapat  dari  cetakan  mesin  finger  print  kurang 
relevan,   sehingga   dapat   mempengaruhi   pengambilan   keputusan,   dan 
besarnya  biaya  transportasi  dan  konsumsi  yang  akan  dibayarkan  dapat 
menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

1.   Persamaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang membahas masalah 

sistem pengajian 

• Penelitian    terdahulu    dan    penelitian    sekarang    sama-sama 

menerapkan pengendalian internal penggajian 

2.   Perbedaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu membahas tentang peranan sistem informasi 

akuntansi, sedangkan penelitian sekarang membahas peranan 

pemeriksaan intern
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• Penelitian  terdahulu  membahas  tentang  uang  kehadiran  yaitu, 

biaya transportasi dan konsumsi, sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang fungsi kepegawaian dan penggajian 

2.2.2 Penelitian       yang       dilakukan       oleh       Suryaningkapti       (STIE 

Malangkuçeçwara, 2009), dengan judul “Peranan Pemeriksaan Intern 

Dalam Menilai Efisiensi Dan Efektifitas Fungsi Kepegawaian Dan 

Penggajian Pada PG. Kebon Agung Malang”, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

 

Peranan manusia masih sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian 
tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen yang baik diharapkan 
peranan manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan dapat dioptimalkan 
sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan 
baik. Prestasi karyawan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh sistem 
kepegawaian  dan  penggajian  yang  ada  didalamnya.  Keberhasilan 
perusahaan dapat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi yang ada didalamnya 
termasuk fungsi kepegawaian dan penggajian. Fungsi kepegawaian dan 
penggajian  dapat  memenuhi  standard  kualitas,  diperlukan  pemeriksaan 
intern yang nantinya dapat membantu fungsi tersebut agar dapat 
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai temuan yang 
dipandang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi fungsi kepegawaian 
dan penggajian yang selanjutnya untuk menyajikan hasil analisis serta 
memberikan rekomendasi dari pemeriksaan intern fungsi kepegawaian dan 
penggajian,sehingga dapat untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa yang 
akan datang. Pemeriksaan intern dalam menilai efisiensi dan efektivitas fungsi 
kepegawaian dan penggajian dilakukan dengan menganalisis sistem yang  ada.  
Selain  itu  dengan  cara  membandingkan  antara  anggaran  dan realisasi biaya 
gaji dengan jaminan sosial. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada fungsi kepegawaian dan 
penggajiandi  PT.  Kebon  Agung  Malang  dapat  ditemui  beberapa 
permasalahan antara lain pada dokumen yang digunakan serta struktur 
organisasi yang ada. Dengan metoda analisis struktur organisasi perusahaan, 
prosedur pencatatan absensi, prosedur penerimaan karyawan baru, pembuatan 
daftar gaji, pembayaran gaji dan distribusi gaji dapat dihasilkan beberapa 
simpulan  serta  rekomendasi.  Dari  simpulan  secara  keseluruhan  aktivitas 
fungsi kepegawaian dan penggajian sudah cukup baik. Namun masih ada 
sedikit  kekurangan  yaitu  perlunya  fungsi  atau  bagian  pemeriksaan  intern 
dalam struktur organisasi, kekurangan dukumen untuk prosedur penerimaan 
karyawan baru. Selain itudokumen absensi juga perlu diperbaiki demi kebaikan 
perusahaan.
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1.    Persamaan penlitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang 

pemeriksaan intern 

2.    Perbedaan penelitian : 

 
• Penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang berbeda tempat 

yang dituju
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2.3    Rerangka Pemikiran 

 
Berikut ini akan peneliti sajikan rerangka pemikiran yang digunakan : 

 

Gambar 2.3 
 

RERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti



 

 

 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1 Objek Penelitian 
 

 
Penelitian yang digunakan melalui pendekatan Kualitatif Deskriptif 

dalam bentuk studi kasus ini yang menjadi obyek penelitian adalah fungsi 

kepegawaian pada PT. Pabrik Gula Watutulis Krian, yang berlokasi di Jalan 

Raya Watutulis Km 3 – 4 Prambon-Krian 61264. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

 
3.2.1 Jenis Data 

 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian di PG Watutulis Krian dimana data 

yang didapat berupa sejarah singkat, gambaran umum, struktur organisasi dan 

prosedur penggajian PG watutulis. Dari hasil penelitian ini dapat berupa konsep 

teori baru dan berbagai kajian lainnya. 

 

Penelitian ini akan digambarkan mengenai keadaan perusahaan beserta 

permasalahan yang ada agar dapat dianalisa lebih lanjut sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan beserta permasalahanya. 
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3.2.2 Sumber Data 

 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 
1. Data primer 

 
Data primer yaitu data tentang sejarah singkat perusahaan, proses 

kepegawaian dan penggajian serta data2 lain yang bersumber dari 

perusahaan. 

2. Data sekunder 

 
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan 

yaitu sebagai pelengkap dalam penelitian yang sifatnya sudah baku atau 

berupa data  yang sudah siap untuk diteliti. 

3.3  Teknik Pengambilan Sampel (Informan) 

 
Teknik   pengambilan   sampel   yang   digunakan   adalah   satuan   sampling 

 
(purposive) yang diambil dari informan terkait, yaitu: 

 
a. Bagian personalia 

 
Data yang diperoleh dari bagian personalia antara lain mengenai struktur 

organisasi, data penggolongan dan jumlah karyawan, jam kerja karyawan 

serta dokumen –dokumen yang digunakan dalam proses kepegawaian dan 

penggajian 

b. Bagian akuntansi 

 
Dari bagian ini data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan 

keuangan perusahaan seperti data-data mengenai besarnya biaya gaji dan 

jaminan sosial.
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 

 
Teknik Pengumpulan data yang dilasanakan melalui penelitian langsung pada 

perusahaan   yang   bersangkutan.   Data-data   studi   lapangan   diperoleh   secara 

langsung dari perusahaan yaitu dengan melakukan : 

 

a.  Survey Pendahuluan 

 
Merupakan tahap pertama dalam prosedur pengumpulan data. Pada 

tahap ini peneliti berusaha mengenali objek penelitian, prosedur dan sistem 

di PG Watutulis Krian sehingga mendapat gambaran umum tentang 

informasi yang akan diteliti 

b. Survey Lapangan 

 
Mengunjungi dan melihat langsung di PG Watutulis Krian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

c.  Study Kepustakaan 

 
Mempelajari literatur tertentu untuk mendapatkan pengetahuan dasar 

atau teoritis sebagai landasan dalam penelitian 

d. Wawancara 

 
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang 

mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dengan jalan 

mengadakan tanya jawab kepada pimpinan dan beberapa karyawan 

perusahaan. Tujuan dilaksanakanya wawancara untuk memperoleh data 

antara lain mengenai prosedur penerimaan karyawan, mutasi karyawan, 

prosedur penggajian serta sejarah singkat perusahaan.
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e.  Dokumentasi Data 

 
Untuk   mencatat   data-data   dokumentasi   yang   ada   di   dalam 

perusahaan mengenai data-data antara lain : 

1)   Anggaran biaya gaji dan jaminan sosial serta realisasinya 

 
2)   Standar jam kerja karyawan dan realisasi jam kerja karyawan 

 
3)   Struktur organisasi dan deskripsi tugas 

 
4)   Data penggolongan dan jumlah karyawan 

 
5)   Dokumen yang digunakan fungsi kepegawaian 

 
3.5  Satuan Kajian 

 

 
Ada beberapa definisi dari konsep dasar pengendalian internal yaitu : 

 

 
1. Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh seseorang dari setiap jenjang organisasi 

yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya. 

3. Pengendalian  internal  diharapkan  mampu  memberikan  keyakinan memadai 

kepada komisaris, dan manajemen. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, 

yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

3.6  Teknik Analisis Data 
 

 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi dan 

wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan di PG 

Watutulis Krian sehingga data hasil analisis menggunakan teknik analisis
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data deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan hasil 

penelitian yang dijabarkan berupa penjelasan-penjelasan yang didukung oleh 

teori-teori yang memusatkan pada penilaian fungsi kepegawaian. 

 

Dengan melakukan observasi di PT. Pabrik Gula Watutulis krian dan 

wawancara ke bagian personalia untuk mendapatkan informasi umum dan 

latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek 

organisasi, kegiatan prosedur atau sistem yang dipertimbangkan untuk 

diperiksa.   Analisis yg dilakukan yaitu melakukan pengujian terinci dengan 

mengumpulkan data-data mengenai kegiatan fungsi kepegawaian pada 

perusahaan. Tujuan pengujian terinci yaitu mengetahui tindakan penyimpangan 

yang dilakukan karyawan dan dampak yang dialami perusahaan. Setelah 

melakukan pengujian maka, laporan hasil penilaian serta memberikan 

rekomendasi perbaikan diberikan kepada pihak manajemen sebagai laporan 

untuk perbaikan atas kelemahan fungsi kepegawaian. 

 

Jadi penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa data yang diperoleh 

penulis dengan memusatkan pada penilaian efektivitas dan efisiensi fungsi 

kepegawaian.



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1      Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 
4.1.1   Sejarah Singkat Perusahaan 

 

 
Pada mulanya PPN Gula Watoetoelis ini terdiri dari PG. 

Watoetoelis ditambah dengan perusahaan serat (vezelondermining) 

jengkol, dengan demikian riwayat singkat ini meliputi kedua perusahaan 

tersebut. Keterangan-keterangan yang dapat dikumpulkan 

menerangngkan  bahwa  jengkol  didirikan  pada  tahun  1912  oleh 

Naaloze Vennootscha Handels Vergining Amsterdam (NV HVA) 

dengan tujuan mengusahakan tanaman tapioka dan serat. Pada waktu 

penjajahan  Jepang  masuk  Indonesia,  perusahaan  ini  bekerja  terus 

secara operasional diambil oleh Jepang hingga tahun 1945 dan setelah 

Proklamasi  Kemerdekaan  (Tahun  1945)  dibawah  kekuasan 

pemerintah  republik  indonesia.  Tanggal  10  desember  1957 

berdasarkan keputusan Penguasa Tertinggi Menteri Pertahanan Nomor 

1053/PMT/1957 yang dikeluarkan pada tanggal 09 desember 1957 

dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 186 tahun 1956 tentang 

Nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan milik Belanda 

dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan 

nama Perusahaan Perkebunan Negara. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 

1963 tanggal 28 januari 1963 didirikan Perusahaan Perkebunan Gula 

 
Negara yang disingkat PPN Gula. Tanggal 1 april 1966 nama PPN 
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Gula diganti dengan nama PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) 

sehingga menjadi PNP X dan PNP XII berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1960. Dalam Peraturan 

Pemerintah No. 23/1973 (L.N. No. 29 Tahun 1973) diadakan 

penggabungan PNP XXI dengan PNP XXII menjadi PT. Perkebunan 

XXI – XXII (persero) dimana PG. Watoetoelis dan pabrik-pebrik gula 

di  karisedena  surabaya  termasuk  didalamnya  dengan  modal 

seluruhnya   dimiliki   oleh   negara   dan   kekayaan   negara   yang 

dipisahkan. Perlu diketahui bahwa tanaman pokok pada waktu itu terdiri 

dari tebu giling dan tebu bibit. Pada perkembangan selanjutnya 

berdasarkan PP No. 15 tahun 1996, tentang restrukturisasi BUMN 

melalui   keputusan   menteri   kehakiman   No.   52.8338   HT.01.01 

tertanggal 11 maret 1996, PTP XXI – XXII (Persero) dilebur dengan 

PTP IX dan PTP XXVII, Pabrik Karung Pencangaan, perkebunan 

tembakau klaten menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan 

berkedudukan di JL. Jembatan Merah No. 3 – 5 Surabaya. 

 

Adapun lokasi PG. Watoetoelis di jalan raya krian – mojosari 

sekitar 4 km dari stasiun kereta api krian tepatnya di : 

 

•     Desa              : Temu 

 
•     Kecamatan    : Prambon 

 
•     Kabupaten    : Sidoarjo 

 
•     Propinsi        : Jawa Timur
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Lokasi pabrik berada tepatnya di jalan raya krian – mojosari 

sekitar 4 km dari stasiun kereta api krian. Pabrik gula watoetulis ditinjau 

letaknya cukup strategis baik dari segi pemasaran hasil bahan baku, 

transportasi, sumber tenaga kerja, dan sumber air yang berasal dari 2 

(dua) sungai, yaitu sungai purbaya dan sungai kedung uling yang 

mengapit PG. Watoetoelis. 

 

4.1.2    Struktur Organisasi 
 

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu 

pabrik adalah pengaturan organisasi dan management. Pengaturan 

organisasi yang baik dan bijaksana sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang ada berguna untuk mengendalikan perusahaan guna mencapai 

tujuannya. struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan 

hubungan antara bagan yang satu dengan bagan yang lain  maupun  

bidang  yang  satu  dengan  bidang  kerja  yang  lain, sehingga akan jelas 

kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

 

Adapun  struktur  organisasi  yang  diterapkan  pada  PG. 

Watoetulis  adalah  struktur  organisasi  yang  berbentuk  garis  (lini). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 4.1 di halaman 

selanjutnya. Pada sistem ini, perintah mengalir dari puncak pimpinan ke 

bawah dengan maksud agar dapat mengadakan pengawasan secara 

efektif. Setiap bagian pada PG. Watoetulis dikepalai oleh seorang kepala  

bagian  (Manager)  selanjutnya  kepala  bagian  tersebut  yang
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membawahi beberapa seksi dan sub seksi. Berikut perihal tugas pokok 

masing-masing bagian yang diuraikan sebagai berikut : 

 

1.  Pimpinan Perusahaan 

 
- Memimpin  dan  mengelola  perusahaan  sesuai  dengan  rencana 

yang teleh disusun 

-   Mengangkat dan memberhentikan karyawan 

 
2. Bagian  A. K. & U (Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, Dan 

 
Umum) 

 
- Menyelenggarakan  administrasi  perusahaan  yaitu mengawasi 

keluar masuknya uang dan barang. 

-    Melaksanakan  tata  kerja  dan prosedur yang telah di setujui 

 
- Mengkoordinasikan   perusahaan   secara   keseluruhan   baik 

interen maupun eksteren 

-    Mewakili perusahaan dalam perundangan dengan serikat kerja 

 
-    Merencanakan  garis  besar  semua  kegiatan  dalam 

 
Perusahaan 

 
- Bertanggung jawab atas kegiatan operasional di bidang 

administrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, 

pengawasan, dan sumber dana yang sesuai dengan yang telah 

di tetapkan, serta pengadaan barang yang diperlukan tiap-tiap 

bagian.
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3.  Bagian Tanaman 

 
- Mengawasi  proses  pembuatan  gula  mulai  penanaman  tebu, 

administrasi tanaman, statistik tanaman pada laporan mengenai 

tanaman. 

- Menyediakan bahan baku berupa tebu, sesuai dengan kapasitas 

dan kuantitas yang diharapkan 

- Membina  hubungan  baik  dengan  para  mitra  kerja  dengan 

instansi yang terkait 

4.   Bagian Pengolahan 

 
- Mengkoordinir dan penanggung jawab bag. Pengolahan serta 

mengatur, membina, mengembangkan dan memberdayakan 

SDM bagian pengolahan. 

- Bertanggung    jawab    terhadap    pengadaan    bahan    kimia, 

pengawasan limbah dan lingkungan. 

- Mengawasi proses pembuatan gula, administrasi gudang gula 

dan pengambilan. 

- Melaksanakan    dan  mengawasi    pelaksanaan    kerja    dan 

rencana kerja. 

- Memberikan    kelestarian    bagian    pabrikasi    agar    dapat 

digunakan kembali pada masa yang akan datang. 

- Mengendalikan biaya agar tidak dapat terjadi pemborosan dan 

kebocoran dana Pembagian Kerja. 

-    Bertanggung jawab kepada bagian A.K. dan Umum.
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5.  Bagian Instalasi : 

 
- Perbaikan, pengawasan, pemeliharaan dan penggantian pabrik, 

dan kendaraan serta peralatan listrik. 

- Menyusun  rencana  kerja  dan  anggaran  belanja  tiap  bagian 

instalasi 

- Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan 

rencana anggaran belanja yang telah disetujui 

-    Menyiapkan teknis instalasi agar siap pakai saat musim giling 

 
- Melaksanakan  tercapainya  kesempurnaan  kelancaran  teknis 

instalasi sebagai terpenuhinnya target   hasil produksi baik 

kualitas  maupun kuantitas 

- Mengendalikan  biaya  agar  tidak  terjadi  pemborosan  dan 

kebocoran 

6.  Bagian Pembukuan 

 
-    Mengontrol Anggaran Belanja Perusahaan yang di bukukan 

 
-    Menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara periodik 

 
- Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi Keuangan 

dan Umum. 

7.  Bagian Hak Dan Umum/Personalia 

 
- Mengkoordinir  setiap  anggota  organisasi  atau  pengendalian 

karyawan 

-    Bertanggung jawab sebagai Pencatatan waktu 

 
- Melaksanakan teknis kerja bagian kepegawaian, perhitungan 

upah serta keamanan
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- Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi, Keunagan, 

Dan Umum 

8.  Bagian Perencanaan Dan Pengawasan 

 
- Pengendalian  dan  pengawasan  mengenai  anggaran  belanja 

perusahaan 

-    Melayani sirkulasi keuangan 

 
-    Mengerjakan atau membuat RKAP (Rencana Kerja Anggaran 

 
Perusahaan) dan LM (Laporan Manajemen) 

 
9.  Bagian Sekum (Sekertaris Umum) 

 
-    Melakukan pembelanjaan terhadap kebutuhan perusahaan 

 
-    Melayani urusan tender antara perusahaan dengan pihak lain 

 
- Sebagai     juru     tulis,     mengerjakan     perpajakan,     dan 

pengadministrasian serta pengarsipan perusahaan 

10. Bagian Quality Control 

 
- Merencanakan dan mengkoordinir aktivitas penanaman tebu 

yaitu mulai tanam, pemeliharaan tanaman sampai dengan panen. 

-    Monitoring budidaya dan pengamatan percobaan bibit tebu. 

 
-    Menganalisa kemasakan dan kualitas bibit. 

 
- Membuat laporan perperiode tentang lab. Proteksi tanaman, 

pengamatan cuaca, dan kualitas pupuk.



60  

 

 
 

 
4.1.3   Sistem kepegawaian 

 
Setiap  perusahaan  dengan  perusahaan  lain  mempunyai 

kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan yang diambil setiap 

perusahaan tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Sama  halnya  dengan  PG.  Watoetoelis  krian,  dalam 

sistem  kepegawaian  memiliki  ketentuan  sendiri  agar  dapat 

mendukung  tercapainya  tujuan  perusahaan.  Selanjutnya  akan 

dijelaskan sistem kepegawaian yang diterapkan pada PG. Watoetoelis 

Krian. 

4.1.3.1 Penggolongan Karyawan 
 

 
Komposisi karyawan yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, tidak kelebihan atau kekurangan karyawan. Dengan 

komposisi yang sesuai, karyawan diharapkan dapat bekerja seefektif dan 

seefisien mungkin sehingga biaya operasional dapat diminimalkan dan 

perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya. 

 

Karyawan  pada  PG.  Watoetoelis  dikelompokkan  menjadi  2 

(dua) macam, yaitu : 

 

a. Karyawan Staf 

 
Karyawan   staf   adalah   karyawan   yang   mempunyai   hubungan 

dengan perusahaan untuk jangka panjang waktu tidak tertentu, 

dimana pada saat dimulai hubungan kerja didahului dengan masa 

percobaan selama tiga bulan. Jumlah karyawan staf sebanyak 42 

orang.
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b. Karyawan Non Staf 

 
Karyawan non staf adalah karyawan yang mempunyai hubungan 

dengan perusahaan dengan jangka waktu yang tertentu. Karyawan 

non staf dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu : 

-    Karyawan Kampanye 

 
Adalah karyawan yang bekerja pada masa giling dan bekerja menurut 

kebutuhan proses produksi gula. Jumlah karyawan kampanye 

sebanyak 669 orang. 

-    Karyawan Musiman Tebang 

 
Adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan penebangan dan 

angkutan  tebu.  Jumlah  karyawan  musiman  tebang sebanyak 51 

orang. 

-    Karyawan Musim Tanam 
 

 
Adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan mulai dari 

pembukaan   tanah   sampai   tanam   serta   pemeliharaan   tebu. 

Jumlah karyawan musim tanam sebanyak 20 orang. 

 

-    Karyawan Musim Lain-lain 

 
Adalah karyawan yang bekerja sekitar emplasement namun tidak ada 

hubungan langsung dengan penggilingan tebu. 

4.1.3.2 Waktu Kerja 
 

 
Untuk    menjalankan    kegiatan    usahanya,    PG.Watoetoelis 

Krian menerapkan hari kerja dimulai pada hari senin sampai dengan hari 

sabtu.
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Jam  kerja  karyawan  yang  telah  ditetapkan  adalah  sebagai 

berikut : 

 

a. Karyawan bagian kantor 

 
1. Hari senin sampai dengan kamis 

 
-   06.30 – 11.30 : Waktu kerja 1 

 
-   11.30 – 12.30 : Istirahat 

 
-   12.30 – 15.00 : Waktu kerja 2 

 
2. Hari Jum’at : 06.00 – 11.00 WIB 

 
3. Hari Sabtu : 06.30 – 11.30 WIB 

 
b. Karyawan bagian produksi 

 
1. Shif pertama                : 06.00 – 14.00 WIB 

 
2. Shif kedua                   : 14.00 – 22.00 WIB 

 
3. Shif ketiga                   : 22.00 – 06.00 WIB 

 

 
Penetapan pengubahan karyawan pada PG.Watoetoelis Krian 

didasarkan pada ketentuan pemerintah. Bagi karyawan staf, besarnya 

gaji didasarkan pada skala gaji pokok dan tingkat golongan-golongan 

serta tunjangan-tunjangan. Untuk karyawan tetap pemberian upah 

dilaksanakan   bulanan,   sedangkan   untuk   karyawan   tidak   tetap, 

musiman dan kampanye, pembayaran dilakukan dengan bulanan, 

mingguan, dan hari berdasarkan jam kerja produksi.
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4.1.3.3 Penerimaan Karyawan 

 
Pada PG watoetoelis krian perekrutan karyawan dilakukan dengan 

melalui beberapa proses seperti test tertulis, psikotest, wawancara serta 

test kesehatan. 

4.1.3.4 Mutasi karyawan 

 
Setiap perusahaan tentunya akan melaksanakan kegiatan mutasi 

pada karyawannya, seperti karyawan baru, pengunduran diri, dan 

pemberhentian karyawan serta perpindahan karyawan ke bagian lain. 

PG.  Watoetoelis  mengalami  mutasi  karyawan  hampir  setiap 

tahun dikarenakan pada saat masa giling, karyawan dialokasikan pada 

bagian lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun surat mutasi 

dapat dilihat pada lampiran 4.2 di halaman selanjutnya. 

4.1.3.5 Pengembangan Karyawan 

 
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

individu   dan   kelompok   dalam   memberikan   sumbangan   bagi 

efektivitas perusahaan. Dalam upaya mengembangkan karyawannya, 

PG. Watoetoelis melakukan beberapa kegiatan antara lain : 

-    Pelatihan dan pembinaan (Training And Education) 

 
-    Pemberian nasihat-nasihat (Counselling) 

 
-    Pemeliharaan moral
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4.2      Deskripsi Hasil Penelitian 

 
4.2.1   Data Yang Dipergunakan 

 

 
Data yang digunakan adalah berupa pemeriksaan struktur organisasi, 

document-document yang dibutuhkan, prosedur dan sistem yang akan 

dievaluasi terhadap fungsi kepegawaian di PG. Watoetoelis yang bertujuan 

untuk memberikan rekomendasi saran perbaikkan kepada pihak manajemen 

atas temuan kelemahan selama pemeriksaan berlangsung sehingga aktivitas 

fungsi kepegawaian pada perusahaan berlangsung efektif dan efisien. 

 

4.2.1.1 Pemeriksaan Pendahuluan 

 
Agar tidak terjadi manipulasi gaji akan diuraikan data-data yang 

dapat dihasilkan melalui pemeriksaan pendahuluan terhadap fungsi 

kepegawaian,  antara lain : 

1.  Fungsi Teknik, Tanaman Dan Pabrikasi 

 
Fungsi-fungsi tersebut terkait dengan bagian personalia, jika 

membutuhkan karyawan baru atau mutasi karyawan tentunya akan 

memberitahukan kepada bagian personalia melalui perantara atau 

langsung tanpa perantara. Sedangkan mutasi karyawan yang ingin 

memindahkan karyawannya dapat memberikan surat mutasi karyawan 

kepada bagian personalia, hal tersebut ditujukan untuk memudahkan 

dalam proses pembayaran gaji dan upah. 

2.  Fungsi Pencatat Waktu 

 
Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab menyelenggarakan 

catatan  waktu  hadir  bagi  semua  karyawan.  Pada  PG.  Watoetoelis 

krian, masing-masing karyawan memliki kartu absensi atau jam hadir
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sendiri tetapi diwajibkan mengisi daftar absensi secara manual sesuai 

dengan bagiannya masing-masing. Salanjutnya akan diproses oleh 

personalia dan hasilnya diberikan pada fungsi gaji dan upah. 

3.  Fungsi Gaji Dan Upah 

 
Fungsi ini bertanggung jawab terhadap perhitungan penghasilan 

yang akan diterima oleh seluruh karyawan. Hasil yang diberikan 

kemudian diperiksa secara manual, jika telah selesai diperiksa maka 

akan dicetak dalam bentuk rangkap dua daftar gaji dan rekap daftar 

gaji sedangkan slip gaji dan daftar penerimaan gaji dibuat rangkap 

satu. Document-document tersebut diberikan kepada Manajer Keuangan 

atau Kepala Bagian A. K. Dan U untuk di otorisasi. Kemudian 

document-document tersebut diserahkan kepada fungsi akuntasi atau 

pembukuan, sedangkan daftar gaji  dan rekap daftar gaji rangkap ke dua 

disimpan sebagai arsip. 

4.  Fungsi Akuntansi 

 
Fungsi ini bertugas untuk mengeluarkan bukti kas keluar yang 

merupakan surat perintah pada fungsi keuangan guna mengeluarkan 

uang  untuk  membayar  gaji  karyawan.  Bukti     kas  bank  keluar 

diterbitka setelah menerima slip gaji, daftar penerimaan gaji, daftar 

gaji rangkap ke satu yang sudah di otorisasi oleh manager dari fungsi 

sebelumnya. Setelah itu, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang 

benar-benar sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan sehubungan 

dengan pembayaran gaji.
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5.  Fungsi keuangan 

 
Fungsi keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran 

gaji tiap bulannya. Pembayaran gaji karyawan dilaksanakan melalui 

kasir dan juru bayar.  Fungsi keuangan mengisi cek untuk pembayaran 

gaji karyawan dan menguangkan cek tersebut ke bank. Melalui kasir, 

juru bayar mengambil sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 

karyawan sesuai dengan bagiannya. Selanjutnya, karyawan akan 

menerima slip gaji dan menandatangani daftar penerimaan gaji sebagai 

tanda bahwa karyawan tersebut telah menerima gaji dari perusahaan. 

6.  Fungsi Pimpinan 

 
Pada PG. Watoetoelis, pimpinan hanya bertugas mengkoordinasi 

bagian-bagian administrasi, produksi, pembinaan personalia, dan 

keuangan serta bertanggungjawab pada direksi di kantor pusat yang 

berkedudukan di Surabaya. Pimpinan juga memberikan otorisai untuk 

pembayaran  gaji  karyawan  dan  memiliki  wewenang  untuk 

mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

4.2.1.2   Dokumen Yang Digunakan 

 
Dokumen-dokumen yang digunakandalam fungsi kepegawaian 

antara lain : 

1.   Laporan mutasi karyawan 

 
Laporan mutasi karyawan merupakan laporan mengenai 

mutasi karyawan untuk dipindahkan antar bagian di dalam 

perusahaan atau di luar perusahaan.
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2.   Daftar Hadir 

 
Daftar hadir digunakan untuk mengetahui kehadiran karyawan 

setiap akhir bulan dicocokkan untuk memperhitungkan 

absensi terhadap gaji yang diterima. 

3.   Slip Gaji 

 
Dokumen yang menunjukkan jumlah penghasilan karyawan 

dan perhitungan selama satu bulan. Dokumen tersebut dapat 

dilihat pada lampiran 

4.   Bukti Kas Bank Keluar 

 
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran yang dibuat 

oleh  fungsi  keuangan  berdasarkan  informasi  dalam daftar 

gaji yang diterima dari fungsi akuntansi. Dokumen tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 

5.   Daftar Penerimaan Gaji 

 
Dokumen ini merupakan sebagai bukti bahwa gaji telah 

diterima oleh karyawan dan dibayarkan oleh perusahaan 

kepada karyawan yang bersangkutan dengan membubuhkan 

tanda tangan pada saat karyawan menerima gaji. Dokumen 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 

4.2.1.3   Prosedur Fungsi Kepegawaian 

 
Dalam  fungsi  kepegawaian  terdapat  beberapa  prosedur  yang 

terdiri dari :
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1. Prosedur Penerimaan Karyawan 

 
Prosedur  penerimaan  karyawan  dapat  dilihat  pada  gambar  di 

halaman selanjutnya. 

Gambar 4.1 

 
Prosedur Perekrutan Karyawan 

 
Kebutuhan 

Perusahaan 

Memberikan 

Pengumuman 

Lowongan 

 

Test Tertulis 

1 

 

Test Tertulis 

2

 
 

Diterima 

Atau 

Ditolak 

Tes 

Kesehatan 

Wawancara Psikotest

 

 
 

Sumber Data : PG. Watoetoelis 
 

 
Penjelasan prosedur penerimaan karyawan : 

 

 
i. Bagian-bagian yang membutuhkan tambahan     karyawan baru 

mengajukan permintaan karyawan baru kepada bagian personalia. 

ii. Bagian personalia melakukan kegiatan mencari karyawan baru dengan 

memberikan pengumuman lowongan kerja kepada masyarakat umum. 

iii.Berdasarkan surat lamaran yang masuk, bagian personalia 

menyelenggarakan tes tertulis 1 dan tes tertulis 2 untuk menilai 

kemampuan para calon karyawan. 

iv. Tahap berikutnya para calon karyawan akan mengikuti psikotest yang 

diadakan oleh personalia. 

v. Setelah      mengikuti      psikotest      tahap      selanjutnya      adalah 

wawancara.setelah  itu  para  calaon  karyawan  akan  mengikuti  tes
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kesehatan  sebagai  test  terakhir  sebelum  diberitahukan  keputusan 

diterima atau ditolaknya ara calon karyawan. 

2.   Prosedur penggajian 

 
Pada PG. Watoeotelis, prosedur pencatatan waktu kerja 

dilakukan oleh personalia. Daftar hadir yang digunakan adalah 

daftar hadir manual yang ditanda tangani sendiri oleh setiap 

karyawan pada saat masuk kerja. Selanjutnya, bagian personalia 

memeriksa  dan  diserahkan  dengan  slip  gaji  dan  daftar    gaji 

kepada fungsi gaji dan upah untuk dikoreksi. Fungsi gaji dan 

upah  akan  memberikan  slip  gaji  karyawan,  daftar  penerimaan 

gaji, daftar gaji karyawan rangkap ke 1 kepada fungsi akuntansi dan 

menyimpan rangkap ke 2 sebagai arsip. 

Kemudian, bukti kas bank keluar yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian A.K. dan U 

akan dikeluarkan. Bukti tersebut merupakan surat perintah untuk 

melakukan pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

kepada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan menguangkan cek ke bank. 

Uang tunai tersebut akan dibayarkan kepada para karyawan 

yang sesuai dengan slip gaji dan daftar gaji rangkap  ke 1.melalui 

kasir, juru bayar mengambil slip gaji beserta sejumlah uang untuk 

dibagikan sesuai dengan gaji karyawan. Selanjutnya karyawan akan 

menerima slip gaji beserta uang tunai dengan memberikan
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tanda tangan pada daftar penerimaan gaji sebagai tanda bahwa 

karyawan telah menerima gaji dan upah tersebut. 

Gambar 4.2 

 
Prosedur Penggajian Pada PG. Watoetoelis 

 

 
Fungsi Pencatat Waktu                                  Fungsi Gaji Dan Upah 

 

 

Membuat                                                                 
2

 

DMK 
 

 

DMK 

RDG 
 

DG

 

 
 
 
 

Membuat 

rekap DMK 

 
Koreksi RDG 

dan DG
 

Rekap 

DMK                            
1

 

 

 
 

RDG 

DG
 

 

Bagian Personalia 
 

 

1                                                                           3 

 
 
 

Rekap 

DMK 
 
 
 
 

Membuat 

SG, DG, dan 
 

 
 

RDG 

DG                                              2



71  

 

 
 

 
Bagian Personalia                                          Fungsi Gaji Dan Upah 

 

 
 

3                                                                                    4 
 
 

RDG 

DG 

RDG       1 

A                        
RDG        2 

DG           1 

DG           2 

DPG

Mencetak 

RDG, DG, 

DPG dan slip 

gaji 

 
 
Slip Gaji

 

5 

RDG       1 

RDG        2 

DG           1 

DG           2 

DPG 
 

 

Slip Gaji 

 

 
4



72  

 

 
 

 
Fungsi Akuntansi                                           Fungsi Keuangan 

 

5 
 
 
 

RDG        1 

DG           1 

 

 
Slip Gaji 

6 
 

 
RDG        1 

DG           1 

BKBK        1 

 
Slip Gaji

 
 
 
 
 

 
 

Membuat 

bukti kas bank 

keluar 

Jurnal 

khusus 

Mengisi cek 

dan meminta 

tangan atas cek

 
 

RDG        1 

DG           1 
 

2 

BKBK        1 

cek 
 

 
 
 
 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Register 

bukti kas 

bank 

keluar 
 

 
6



73  

 

 
 

 
Bank                           Fungsi Keuangan                   Karyawan 

 

 
7                                                8                                               9 

 
 

Cek 
Bukti Setor Bank 

 
Slip Gaji

 

Rp                                         Rp 
Pencairan Uang  

 
Pemisahan 

Perbagian 

 

 
Tanda 

Tangan 

Karyawan

 
Bukti setor bank

 

Gaji dibayar kepada 

Rp karyawan dan meminta 

tanda tangan pada slip 

gaji 

 

 

Selesai

 
8 

Slip Gaji 
Rp 

 

Keterangan : 
9 

 
DMK  : Daftar Masuk Karyawan 

 

 
RDG   : Rekap Daftar Gaji 

 

 
DPG    : Daftar Penerimaan Gaji 

 

 
DG      : Daftar Gaji 

 

 
SG      : Slip Gaji 

 

 
BKBK : Bukti Kas Bank Keluar 

 

 
Sumber Data : PG. Watoetoelis
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4.3    Pembahasan 

 

 
Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan akan dianalisa mengenai 

pengendalian intern pada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem 

kepegawaian pada perusahaan yang bersangkutan apakeh sudah berjalan 

dengan baik atau belum. 

 

1.   Fungsi Teknik, Tanaman, Dan Pabrikasi 

 
Fungsi-fungsi  ini  sudah  dijalankan  dengan  baik  tetapi  masih 

terdapat sedikit kekurangan yaitu tidak adanya dokumen tertulis jika 

suatu bagian ingin memberitahukan mengenai kebutuhan karyawan 

baru. Dokumen ini cukup penting bukan saja sebagai arsip namun 

juga sebagai alat pengendalian intern sehingga dapat mencegah 

terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam tugasnya. 

2.   Fungsi Pencatat Waktu 

 
Fungsi pencatat waktu merupakan tanggung jawab dari bagian 

personalia. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik, tetapi masih ada 

sedikit kekurangan. Dalam pelaksanaan absensi setiap karyawan 

diwajibkan mengisi daftar hadir secara manual. Hal tersebut dapat 

memberikan sedikit peluang terjadinya penitipan absensi dengan 

dibubuhkannya paraf saja. 

Untuk memperkecil kemungkinan terjadi sebaiknya karyawan 

memiliki jam hadir sendiri-sendirisehingga tidak ada peluang untuk 

melakukan penitipan absensi. 

Sebaiknya proses pencatatan waktu kerja dapat dilakukan dengan 

sistem langsung atau online system, sistem tersebut lebih canggih
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diharapkan dapat tercapai efektivitas, efisiensi, kemudahan dan 

ketelitian. 

3.   Fungsi Gaji Dan Upah 

 
Fungsi ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

Sehingga pelaksanaan aktifitas fungsi yang lainnya juga menjadi 

lancar. 

4.   Fungsi Akuntansi 

 
Fungsi  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan 

sehingga aktifitas berjalan dengan baik dan lancar. 

5.   Fungsi Keuangan 

 
Fungsi ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya yang baik. 

Sehingga pelaksanaan pembayaran gaji setiap bulannya berjalan 

dengan lancar dan efektif. 

6.   Fungsi pimpinan 

 
Wewenang  pimpinan  berjalan  dengan  baik  yaitu,  bertanggung 

jawab terhadap jalannya perusahaan dengan mengkoordinasi setiap 

bagian dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada direksi 

di kantor pusat. 

 

Prosedur pada fungsi kepegawaian PG. Watoetoelis sudah cukup baik 

seperti yang telah dikemukakan pada pemeriksaan pendahuluan mengenai 

prosedur penerimaan karyawan serta prosedur penggajian. Prosedur tersebut 

sudah dijalankan dengan baik oleh karyawannya. 

 

Sedikit kekurangan pada prosedur penerimaan karyawan yaitu belum 

terdapat  adanya  dokumen  permintaan  karyawan  baru  oleh  fungsi  yang
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membutuhkan. Sedangkan aktivitas mutasi pada PG. Watoetoelis tidak terlalu 

tinggi sebab jarang sekali dilakukan, apabila terjadi akan diberikan laporan 

surat mutasi terhadap karyawan yang akan dimutasikan dan diotorisasi oleh 

pimpinan yang bersangkutan. 

 

Prosedur penggajian masih kurang baik karena belum terdapat fungsi 

EDP (electronic data processing) yang bertugas untuk memasukkan data dan 

membuat dokumen-dokumen yang terkait dengan penggajian dan 

meminimalkan terjadinya kesalahan.
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GAMBAR 4.3 
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Sumber Data : Diolah Peneliti



 

 

 

BAB V 
 

 
PENUTUP 

 
 
 
 
 
 

5.1  KESIMPULAN 
 

 
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1.   Di   dalam   struktur   organisasi   PG.   Watoetoelis   belum   tersedianya 

pemeriksaan intern secara khusus 

2.   Prosedur penerimaan karyawan baru belum ada dokumen tertulis mengenai 

permintaan karyawan baru. 

3.   Belum ada fungsi EDP sebagai pembantu personalia untuk menginput data 

yang membuat   dokumen-dokumen   pembayaran   gaji   karyawan   dan 

meminimalisasi kesalahan yang dapat merugikan perusahaaan. 

4.   Prosedur pencatatan waktu masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

memberi paraf pada daftar hadir. 

5. Belum diberlalukannya kartu hadir untuk setiap karyawan yang dapat 

terjadinya penitipan absensi oleh karyawan lain. 

6.   Jaringan prosedur penggajian terhadap karyawan sudah berjalan dengan 

baik sehingga karyawan bisa mendapatkan haknya. 

5.2  SARAN 

 
Saran yang diberikan atas kesimpulan diatas dan untuk memperbaiki 

kekurangan kekurangan yang ada, antara lain : 
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1.   Perusahaan PG. Watoetoelis supaya diadakan job pemeriksaan intern yang 

ter sendiri dan independen sehingga evaluasi lebih obyektif dan dapat 

memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan jika 

diperlukan. 

2.   Dalam  prosedur  penerimaan  karyawan  akan  lebih  baik  jika  terdapat 

dokumen tertulis mengenai permintaan karyawan baru oleh bagian yang 

membutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan. 

3.   Perlunya fungsi EDP (Electronik Data Processing) untuk menginput data 

absensi atau pencatatan waktu secara otomatis, membuat dokumen- 

dokumen untuk pembayaran gaji karyawan, membuat rencana kegiatan 

produksi dan meminimalkan terjadinya kebocoran, pemborosan tehadap 

asset-asset perusahaan. 

4.   Sebaiknya  setiap  karyawan  punya  jam  hadir  sendiri  misalnya  dengan 

sistem online atau finger print untuk meminimalkan terjadinya penitipan 

absensi yang tidak dapat ditiru atau dipalsu dan memudahkan pencatat waktu 

untuk melakukan pencatatan. 

5.   Perlu  diberlakukan  kartu  hadir  setiap  karyawan  supaya  tidak  terjadi 

penitipan absensi. 

6.   Jaringan prosedur penggajian sudah baik namun harus ada pengendalian 

yang lebih baik lagi.
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