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ABSTRAK 

 
Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik akan membentuk pengendalian internal 

yang baik pula untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan serta menjaga aset perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penggajian dan pengupahan CV. Rio Karya 

Wood dapat mendukung pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk 

jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Prosedur pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data menguraikan 

hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan masih adanya perangkapan fungsi antara fungsi 

akuntansi dengan fungsi keuangan yang dilakukan oleh satu bagian yaitu bagian akuntansi dan sistem 

pembayaran gaji belum sepenuhnya efektif  karena pembayaran masih dilakukan secara manual dan perlu 

adanya pengawasan untuk menghindarkan dari kesalahan-kesalahan dalam perhitungan penggajian. 

 

KATA KUNCI : Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan, Pengendalian Internal. 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

Perkembangan industri di 

Indonesia dari tahun ke tahun, baik 

perusahaan dagang maupun jasa mau 

tidak mau pihak perusahan harus 

meningkatkan kualitas produknya agar 

dapat bersaing dengan sehat dan dapat 

mempertahankan perusahaan. Usaha 

perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan 

adalah menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan dunia usaha. Semakin 

perusahaan berkembang, maka 

perusahaan membutuhkan karyawan 

yang dapat meningkatkan produksi 

perusahaan. Karyawan yang 

dibutuhkan tentu saja karyawan yang 

berkualitas dan berkompenten agar 

dapat mempermudah perwujudan 

dalam  memperoleh tujuan utama 

perusahaan yaitu pemerolehan laba. 

Disamping itu, penempatan karyawan 

yang tepat sesuai dengan bidang yang 

dikuasai akan mengurangi kesalahaan-

kesalahan yang tidak diinginkan yang 
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dapat mengakibatkan kerugian dalam 

perusahaan.  

Setiap perusahaan memiliki 

tujuan yang berbeda-beda tetapi tujuan 

utama perusahaan adalah memperoleh 

laba yang nantinya menjadi tolok ukur 

perusahaan. Laba tersebut nantinya 

sebagian akan diberikan kepada 

karyawan sebagai imbal balik atas 

tenaga yang diberikan setiap bulannya, 

biasanya disebut sebagai gaji untuk 

karyawan tetap dan upah untuk 

karyawan yang bekerja sesuai dengan 

jumlah volume atau produk yang 

dihasilkan. Dari distribusi laba 

tersebut diharapkan dapat didistribusi 

dengan baik guna kelangsungan hidup 

perusahaan dan mensejahterakan 

karyawan. Departemen keuangan 

merancang dan mengadministrasikan 

gaji dan upah karyawan agar 

perusahaan memiliki sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan  yang 

baik. Untuk mencegah dan 

menghindari penyelewengan maka 

diperlukan suatu pengendalian 

internal. 

Sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan mencakup hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah 

penggajian dan pengupahan karyawan, 

di antaranya adalah mengenai 

penggolongan sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan, fungsi-

fungsi yang terkait, jaringan prosedur 

yang membentuk sistem dan 

dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam proses penggajian dan 

pengupahan. Sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan karyawan 

dapat juga memperkecil adanya 

penyelewengan atau kesalahan yang 

terjadi dalam perusahaan baik secara 

sengaja maupun tidak sengaja yang 

dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan, dengan kata lain sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan 

karyawan dapat berfungsi sebagai 

kontrol dalam kegiatan perusahaan. 

Hidayat, dkk (2013), 

melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan Dalam 

Mendukung Pengendalian Intern  

(Studi Kasus Pada PT. Cahaya Marta 

Perkasa, Pamekasan). Hasil penelitian 

menjelaskan terdapat perbedaan 

proses dalam pemberian gaji karyawan 

dimana karyawan tetap dan borongan 

gaji diberikan secara bulanan, 

sedangkan karyawan harian gaji 

diberikan secara mingguan. Penerapan 

pengendalian intern juga sudah cukup 

baik meskipun terdapat beberapa 

kelemahan. 

Suatu sistem pengendalian 

internal dikatakan memadai jika 

dengan diterapkannya sistem tersebut 
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semua tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Tujuan tersebut adalah 

pengamanan atau menjaga aktiva yang 

dimiliki, memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, menjamin 

adanya efisiensi dalam operasional 

serta menjaga agar tidak terjadi 

penyimpangan dari kebijakan yang 

telah ditetapkan, dengan demikian 

dapat dilihat bahwa sistem 

pengendalian internal mempunyai 

peranan yang penting bagi perusahaan. 

CV. Rio Karya Wood merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur, yaitu pembuatan triplek 

barang setengah jadi dan memiliki 

karyawan yang cukup banyak. Dalam 

pembayaran gaji dan upah 

karyawannya CV. Rio Karya Wood  

menggunakan sistem pembayaran gaji 

dan upah  secara manual. Pada 

pembayaran gaji dan upah karyawan 

perlu adanya sistem pengendalian 

yang memadahi, dimana sistem 

pengendalian internal tersebut 

digunakan untuk mengawasi jalannya 

aktivitas perusahaan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari hal-

hal yang dapat mengakibatkan 

kerugian perusahaan seperti 

kecurangan, pemborosan, 

penyelewengan serta untuk 

mengevaluasi dan pengambilan 

keputusan.  

Atas dasar pemikiran tersebut 

dan pentingya sistem pengendalian 

internal dalam setiap kegiatan 

perusahaan, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang sistem 

akuntansi penggajian dengan 

mengambil judul “Analisis Sistem 

Akuntansi Penggajian Dan 

Pengupahan Dalam Mendukung 

Pengendalian Internal Pada CV. 

Rio Karya Wood Di Desa 

Mojokendil Tahun 2016”. 

Tujuan peenelitian ini yaitu: 

(1) Untuk menganalisis sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang diterapkan oleh CV. Rio Karya 

Wood. (2) Untuk menganalisis 

struktur organisasi terkait sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan 

pada CV. Rio Karya Wood. (3) 

nUntuk menganalisis sistem akutansi 

penggajian dan pengupahan CV. Rio 

Karya Wood dapat mendukung 

pengendalian internal. 

II. METODE 

A. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari data yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka 

pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti melakukan penelitian 

langsung di lapangan. Karena 

peneliti sendiri bertindak sebagai 

pengumpul data dan sebagai 

instrumen dalam upaya 

pengumpulan data-data di 

lapangan. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan sebagai ciri 

penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data yang dilakukan 

sendiri oleh peneliti. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. 

Rio Karya Wood yang beralamat 

di Dsn. Bendo Ds. Mojokendil 

Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk. 

Penilitian ini dilakukan pada bulan 

April sampai bulan Juni 2017. 

D. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi langsung 

ke objek penelitian  

2. Mengurus ijin penelitian. 

3. Mengidentifikasi permasalaan 

untuk dipecahkan melalui 

metode deskriptif. 

4. Merumuskan permasalahan 

yang  jelas, tujuan serta 

manfaat penelitian. 

5. Melakukan studi kepustakaan 

(studi pendahulu) mengacu 

pada teori-teori yang terdapat 

pada buku-buku atau penelitian 

terdahulu. 

6. Mengumpulkan informasi 

mengenai gambaran umum 

perusahaan dan data mengenai 

sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan dalam 

mendukung pegendalian 

internal perusahaan. 

7. Menganalisis penerapan sistem 

akuntansi penggajian dan 

pengupahan dalam mendukung 

pengendalian internal 

perusahaan. 

E. Sumber Data dan Prosedur 

Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer 

diperoleh melalui wawancara 

secara langsung kepada informan 

perusahaan. Sedangkan sumber 

data sekunder pada penelitian ini 

yaitu berupa profil perusahaan dan 

struktur organisasi CV. Rio Karya 

Wood untuk melengkapi informasi 

yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara langsung. 

F. Teknik Analisis Data 

Pada analisis data penelitian 

deskriptif kualitatif, maka peneliti 

lebih banyak menguraikan dari 

hasil wawancara dan observasi. 
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Data yang telah diperoleh 

kemudian dipelajari, dikaji, dan 

dianalisis secara kualitatif dan 

diuraikan dalam bentuk deskriptif 

dan kemudian dibandingkan 

berdasarkan landasan teori yang 

telah disususun. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pada penelitian ini adalah uji 

kredibilitas data yakni dengan 

Meningkatkan ketekunan berati 

melakukan pengamatan atau 

observasi yang diperdalam dan 

triangulasi dengan menggunakan 

beberapa sumber. Dengan 

melakukan pengamatan yang lebih 

cermat dan berkesinambungan. 

Sehingga peneliti dapat 

mengetahui hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam 

kegiatan penggajian dan 

pengupahan CV. Rio Karya Wood 

meliputi: fungsi personalia atau 

kepegawaian dan fungsi 

akuntansi. 

2. Dokumen yang Digunakan 

dalam Sistem Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan. 

Dokumen yang Digunakan dalam 

Sistem Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan pada CV. Rio Karya 

Wood terdiri dari: 

a. Daftar Hadir Karyawan 

b. Rekap Daftar Hadir Karyawan 

c. Daftar Gaji Dan daftar Upah  

d. Rekap Daftar Gaji dan Upah 

e. Slip Gaji Upah 

f. Lembar Penerimaan Gaji dan 

Upah 

g. Amplop Gaji dan Upah 

h. Bukti Kas Keluar 

3. Catatan Akuntansi yang 

Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan 

oleh CV. Rio Karya Wood yang 

berkaitan dengan pengajian dan 

pengupahan meliputi: jurnal 

umum dan buku besar. 

4. Jaringan Prosedur Membentuk 

Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk 

sistem pada sistem akuntansi 

penggajian dan pegupahan pada 

CV. Rio Karya Wood meliputi 

prosedur pencatatan waktu hadir 

dan prosedur pembayaran gaji dan 

upah. 
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5. Sistem pengendalian internal 

CV. Rio Karya Wood 

Sistem pengendalian internal pada 

CV. Rio Karya Wood sudah 

cukup baik dan dibandingkan 

dengan teori COSO adalah 

sebagai berikut:  

1. Lingkungan Pengendalian 

CV. Rio Karya Wood, sudah 

menggunakan struktur 

organisasi, namun strukur 

organisasi masih dibuat secara 

manual yang masih belum 

terstruktur dengan baik tetapi 

pada pembagian tugas dan 

wewenang  sudah baik dan 

sesuai bidang masing-masing.  

2. Aktivitas Pengendalian 

Pada CV. Rio Karya Wood, 

belum ada pemisahan tugas 

antara fungsi akuntansi dan 

fungsi keuangan tugas fungsi 

keuangan masih dipegang 

oleh fungsi akuntansi. Fungsi 

personalia bertugas sebagai 

pencatat waktu hadir dan 

membuat rekap daftar hadir 

karyawan selain itu fungsi 

personalia juga mengecek dan 

memverifikasi daftar hadir 

karyawan. Rekap daftar hadir 

karyawan dibuat rangkap dua 

yang nantinya masing-masing 

akan diarsip oleh bagian 

personalia dan bagian 

akuntansi. Pembayaran gaji 

pada CV. Rio Karya Wood 

tepat waktu sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

daftar gaji dan upah , rekap 

daftar gaji dan upah,  slip gaji 

dan upah karyawan diotorisasi 

oleh direktur. 

3. Penaksiran Risiko 

CV. Rio Karya Wood, 

sebelum mendirikan pabrik 

telah menaksirkan risiko yang 

dapat mengancam kelangsu-

ngan usahanya. Oleh karena 

itu, perusahaan terus berusaha 

meningkatkan sistem 

informasi akuntansi yang ada 

diperusahaan. Sistem 

penggajian dan pengupahan 

yang digunakan CV. Rio 

Karya Wood adalah sistem 

pembayaran gaji manual. Pada 

pembayaran gaji manual 

masih rentan terjadinya 

kesalahan-kesalahan dalam 

perhitungan dan penyimpang-

an dalam pembayaran gaji dan 

upah. 

4. Informasi dan Komunikasi 

CV. Rio Karya Wood, dalam 

informasi dan komunikasi 

sudah mengkomunikasikan 

hasil-hasil informasi yang 

berkaitan dengan sistem 

akuntansi penggajian dan 
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pengupahan ke bagian-bagian 

yang tepat sasaran sehingga 

setiap orang dalam perusahaan 

dapat melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing. 

5. Pengawasan Kinerja 

CV Rio Karya Wood, dalam 

hal pengawasan kinerja 

pimpinan perusahaan selalu 

aktif melakukan mengawasi 

terhadap pekerjaan para 

karyawannya. 

Analisis sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan 

pada CV. Rio Karya Wood 

Lingkungan pengendalian 

CV. Rio karya wood sudah 

dikelola dengan cukup baik. 

Namun masih memiliki 

kekurangan dimana pada struktur 

organisasi pada perusahaan masih 

dibuat secara manual dan belum 

tersetruktur dengan baik tetapi 

pada pembagian tugas sudah 

sesuai dengan masing-masing 

bagian atau jabatannya. Dalam 

sistem akuntansi pengajian dan 

pengupahan, fungsi kepegawaian 

atau personalia bertanggung 

jawab atas segala informasi 

operasi perusahaan, seperti 

mencari karyawan baru, 

menyeleksi karyawan baru, 

memutuskan menempatkan 

karyawan baru, jumlah karyawan, 

nama karyawan, pangkat,  dan 

pemberhentian karyawan. 

Informasi tersebut digunakan 

sebagai dasar informasi akuntansi 

berupa gaji dan upah yang akan 

diterima oleh karyawan. 

Dalam sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan 

fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah merupakan fungsi akuntansi 

yang bertanggung jawab atas 

perhitungan penghasilan yang 

diterima karyawan. 

Terkait dengan aktivitas 

pengendalian, perusahaan masih 

memiliki sisi kelemahan karena 

masih adanya rangkap tugas dan 

wewenang pada fungsi akuntansi 

dengan fungsi keuangan. Maka 

perlu adanya pemisahan tugas 

antara fungsi akuntansi dengan 

fungsi keuangan. Pada proses 

penggajian perusahaan daftar gaji 

dan slip gaji telah diotorisasi oleh 

direktur perusahaan. 

Pada penaksiran risiko, 

proses penggajian pada 

perusahaan masih menggunakan 

sistem penggajian dan 

pengupahan manual yaitu 

pembayaran gaji atau upah yang 

diterimakan kepada karyawan 
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secara langsung. Pengendalian 

penggajian dan pengupahan 

manual perlu ditingkatkan untuk 

menghindarkan dari kesalahan-

kesalahan pada saat perhitungan 

gaji dan upah. Dengan adanya 

pengendalian yang baik maka 

pada pembayaran gaji dan upah 

dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pimpinan. Seharusnya 

dalam pembayaran gaji dan upah 

karyawan menggunakan sistem 

transfer agar terhindar dari risiko 

yang dapat merugikan 

perusahaan. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah 

diperoleh peneliti pada CV. Rio 

Karya Wood Nganjuk di dapatkan 

beberapa temuan data. Adapun 

temuan tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan pada CV. Rio 

Karya Wood Nganjuk masih 

ada kekurangan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada CV. Rio Karya Wood 

Nganjuk belum 

memisahkan wewenang dan 

tanggungjawab secara 

fungsional secara tegas 

didalam sistem akuntansi 

penggajian dan 

pengupahan. 

b. Sistem pembayaran gaji 

belum sepenuhnya efektif  

karena pembayaran masih 

dilakukan secara manual 

dan perlu adanya 

pengawasan untuk 

menghindarkan dari 

kesalahan-kesalahan dalam 

perhitungan penggajian. 

2. Pada dasarnya penerapan 

sistem pengendalian internal 

sudah cukup baik. Walaupun 

masih banyak ditemukan 

kelemahan-kelemahan. 

Dimana kelemahan tersebut 

belum adanya penjabaran 

tugas yang jelas dengan sistem 

akuntansi penggajian dan 

pengupahan. 
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