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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal penggajian pada PT. Mitra Pinastika Mustika yang baik agar tidak 

terjadi kecurangan dalam pecatatan karena perangkapan jabatan. Maka perlu adanya evaluasi 

untuk meperbaiki sistem informasi penggajian dan pegendalian internal agar lebih efektif.   

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Fungsi yang terkait dalam penggajian meningkatnya kapasitas kerja 

karyawan serta memberika kesempatan untuk mendapatkan tambahan gaji.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem penggajian sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan prosedur penggajian. Tapi masih ditemukan adanya kelemahan dalam 

penegndalian intern yaitu adanyan perangkapan jabatan pada bagian akuntansi yang 

merangkap sebagai bagian pencatat waktu dan juga bagian personalia yang merangkap bagian 

keuangan.  

 Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya (1) Perusahaan membuat job 

discription yang baru tentang bagian-bagian  yang merangkap jabatan. (2) perusahaan juga 

perlu melakukan open recruitmen untuk mengisi bagian yang kosong. (3) perusahaan perlu 

mengganti pembayaran gaji yang semula manual menjadi pembayaran gaji transfer. (4) 

perusahaan perlu mengganti sistem daftar hadir manual dengan menggunakan absensi 

fingerprint. 

  

KATA KUNCI  : Sistem Akuntansi Penggajian, Pengendalian Intern.  

 

 

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi sekarang ini 

perusahaan dituntut untuk lebih efisien, 

efektif, dan ekonomis dalam menentukan 

besarnya biaya operasional perusahaan, 

karena faktor ini adalah salah satu yang 

terpenting untuk menghadapi persaingan 

yang semakin ketat dengan perusahaan 

lain. Dalam melaksanakan kegiatan operasi 

perusahaan diperlukan adanya manajemen 

perusahaan yang baik dengan ditunjang 

oleh personil yang berkualitas agar dapat 

berkarya secara efisien. Kesuksesan suatu 

usaha sangat ditentukan oleh kemampuan 

seseorang dalam mengelola sumber daya 

yang dimiliki, terutama terhadap sumber 

daya manusia. Dengan tingkat keahlian 
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yang tinggi sesuai dengan bidang yang 

dibutuhkan, seseorang akan mampu 

menjalankan operasional perusahaan 

secara baik dan sesuai dengan rencana.  

Menurut Mulyadi (2016:13), “sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan 

dirancang untuk menangani transaksi 

perhitungan gaji dan upah karyawan dan 

pembayaran-nya”. Sistem informasi 

akuntansi harus dirancang dan digunakan 

secara efektif, karena informasi akuntansi 

merupakan bagian yang paling penting dari 

seluruh informasi yang diperlukan oleh 

manajemen. 

Hal itu berfungsi untuk melihat 

apakah pemberian gaji yang telah 

dilakukan oleh perusahaan telah efektif 

dan sesuai prosedur yang digunakan 

ataukah terjadi penyelewengan dalam 

pemberian gaji, perangkapan tugas atau 

terjadi kesalahan dalam pencatatannya 

yang akan dievaluasi untuk meminimalisir 

kesalahan. Sehingga tercipta kelancaran 

kegiatan suatu perusahaan dengan 

digunakan sistem informasi akuntansi yang 

baik. Salah satu tujuan pengendalian 

internal adalah menghasilkan informasi 

keuangan yang andal dan dapat dipercaya. 

Agar sistem informasi dan pengendalian 

internal tersebut tetap dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan, maka diperlukan suatu 

evaluasi. 

PT. Mitra Pinastika Mustika 

merupakan salah satu dealer motor Honda 

yang berperan untuk mendistribusikan 

montor kepada konsumen. Sehingga 

dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan 

setiap periodenya perusahaan wajib 

membayar gaji. Seharusnya perusahaan 

memiliki sistem akuntansi penggajian yang 

baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dengan sistem penggajian yang memadai 

agar tidak terjadi keteledoran atau 

kekeliruan dalam sistem penggajiannya. 

Untuk menciptakan pengendalian intern 

yang baik diperlukan suatu sistem 

informasi akuntansi yang baik pula. 

Sehingga memudahkan suatu perusahaan 

dalam melakukan pengawasan kerja. 

Pengendalian intern yang berupa sistem 

akuntansi penggajian dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk mendeteksi 

penyimpangan yang terjadi dalam 

perusahaan serta membantu perusahaan 

dalam beroperasi agar lebih efektif dan 

efisien dalam mendukung pengendalian 

intern pembayaran gaji. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang dipaparkan, maka peneliti tertarik 

mengajukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA 

PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA 

GUNA MENINGKATKAN 

PENGENDALIAN INTERN”. 
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Fokus Penelitian. 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi 

penggajian pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika ? 

2. Bagaimana prosedur-prosedur yang 

terkait dalam sistem penggajian pada 

PT. Mitra Pinastika Mustika ? 

3. Apakah pengendalian intern sudah 

memadai terhadap sistem informasi 

akuntansi yang dipakai oleh 

perusahaan ? 

 

Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui sistem informasi 

akuntansi penggajian pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika. 

2. Untuk memahami prosedur-prosedur 

yang terkait dalam sistem akuntansi 

penggajian pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika. 

3. Untuk menganalisis apakah 

pengendalian intern sudah memadai 

terhadap sistem informasi akuntansi 

yang dipakai oleh perusahaan. 

 

Kegunaan Penelitian. 

1. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Perusahaan. 

Sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan, khususnya mengenai 

Sistem Akuntansi Penggajian dan 

pengendalian intern. 

b. Bagi Masyarakat. 

Peneliti diharapkan memberikan 

informasi dan ilmu yang dapat 

membandingkan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Manfaat Teoritis. 

a. Bagi peneliti lain. 

Menambah referensi sehingga 

dapat memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan tentang 

teori sistem akuntansi penggajian 

yang diterima di bangku 

perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada di lapangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

METODE 

Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif karena permasalahan yang akan 

dibahas dalam laporan ini tidak berkenaan 

dengan angka-angka tapi mendiskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan tentang 

Sistem Akuntansi Penggajian pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode deskriptif. 

Tahapan Penelitian 

1. Menentukan instrumen penelitian, 

berupa daftar pertanyaan untuk 

melakukan wawancara terhadap pihak 

yang bersangkutan yaitu  bagian 
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manajer dan bagian akuntansi pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika. 

2. Melaksanakan penelitian dengan waktu 

yang telah ditentukan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan 

peneliti. 

3. Mengumpulkan data mengenai sistem 

penggajian dan sistem pengendalian 

internyang digunakan PT. Mitra 

Pinastika Mustika. Proses pengumpulan 

data menggunakan observasi langsung 

dan wawancara pada bagian personalia 

dan bagian akuntansi. 

4. Mengolah dan menyajikan informasi 

tentang sistem penggajian pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika. 

5. Menganalisis dan menginterprestasikan 

hasil penelitian yang ada pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika.. 

6. Memberikan saran untuk perbaikan 

sistem informasi akuntansi penggajian 

pada PT. Mitra Pinastika Mustika. 

7. Mengumpulkan hasil penelitian secara 

keseluruhan. 

8. Tahap pelaporan. 

Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder. 

Data Primer, yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari objek penelitian 

dalam hal ini PT. Mitra Pinastika Mustika., 

melalui hasil wawancara dengan kepala 

bagian akuntansi. Data Sekunder, yaitu 

data yang bersumber dari perusahaan, yaitu 

data mengenai sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi, prosedur penggajian 

dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan sistem penggajian. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan (Field Research). 

2. Penelitian Kepustakaan (Library 

Research). 

 

Teknik Analisis Data 

1. Mengumpulkan data mengenai sistem 

informasi akuntansi penggajian yang 

telah diterapkan pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika. 

2. Mempelajari dan menganalisis data 

dan informasi tentang sistem 

penggajian pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika. 

3. Membandingkan sistem informasi 

akuntansi penggajian yang ada di PT. 

Mitra Pinastika Mustika dengan 

sumber-sumber buku. 

4. Menyimpulkan adanya kelemahan 

dalam pegendalian intern penggajian 

serta, menyimpulkan sistem yang 

digunakan sudah efektifkah yang ada 

di PT. Mitra Pinastika Mustika. 

5. Membuat kesimpulan dan sasaran 

terhadap kelemahan yang ada atas 

analisis sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengendalian intern 

yang ada pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika. 
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Pengecekan Keabsahan Temuan 

1. Ketekunan pengamatan. 

2. Mendiskusikan dengan orang lain. 

3. Triangulasi (sumber dan teknik). 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Sistem Akuntansi Penggajian. 

 

a. Evaluasi Fungsi yang Terkait 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi yang Terkait  

1) Fungsi Kepegawaian  

Fungsi kepegawaian PT. Mitra 

Pinastika Mustika dilaksanakan oleh 

bagian kepala personalia yang 

bertanggung jawab untuk mencari 

pegawai baru menyeleksi beberapa 

pegawai yang dibutuhkan oleh PT. 

Mitra Pinastika Mustika serta 

mendapatkannya menurut ketrampilan 

dan tingkat pendidikannya, membuat 

surat kenaikan jabatan atau kenaikan  

golongan pegawai, membuat surat 

pemberhentian pegawai.  

2) Fungsi Pencatat Waktu. 

Bagian ini bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan waktu hadir bagi 

semua karyawan perusahaan atau 

instansi, sistem pengendalian internal 

yang baik.  

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji  

Bagian ini bertanggung jawab untuk 

membuat daftar gaji yang berisi gaji 

pokok serta tunjangan-tunjangan yang 

diberikan kepada pegawai dan 

potongan-potongan yang menjadi beban 

pegawai setiap bulannya. Daftar gaji 

tersebut dikelola oleh bagian pembuat 

daftar gaji guna pembuatan daftar gaji 

yang akan diajukan ke kasir, untuk 

pembayaran gaji pegawai. 

4) Fungsi Akuntansi. 

Bagian ini bertanggungjawab untuk 

menuntut kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji 

pegawai. Dokumen yang ada pada 

fungsi akuntansi antara lain rekap daftar 

gaji, slip gaji, surat pernyataan gaji, 

bukti kas keluar dan kartu penghasilan 

karyawan. Fungsi ini menangani sistem 

akuntansi penggajian berada di tangan 

bagian utang dan bagian jurnal.  

5) Fungsi Keuangan. 

Bagian ini ditangani oleh kepala bagian 

operasional dan bertanggungjawab 

untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan mengirimkan cek tersebut ke 

bank. Uang tunai tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam amplop gaji 

setiap pegawai untuk selanjutnya 

dibagikan kepada pegawai. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

ANGGELA MAHARANI| 14.1.02.01.0145 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 

 

 

Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem 

penggajian pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika, sebagai berikut: 

1) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji  

Dokumen ini dikeluarkan oleh kepala 

bagian personalia berupa surat-surat 

keputusan yang bersangkutan dengan 

pegawai. Dokumen ini dapat berupa 

surat keputusan pengangkatan pegawai 

baru, pemberhentian sementara dari 

pekerjaan (skorsing) dan lain 

sebagainya.  

2) kartu jam hadir.  

Pembuatan daftar hadir atau daftar 

absensi dilakukan oleh bagian 

akuntansi. Daftar hadir adalah dokumen 

yang digunakan untuk mencatat 

kehadiran karyawan.  

3) kartu jam kerja. 

Kartu jam kerja merupakan jadwal jam 

kerja karyawan setiap hari yang sudah 

diatur oleh kepala cabang PT. Mitra 

Pinastika Mustika. 

4) Daftar Gaji/Slip Gaji  

Pembuatan daftar gaji/slip gaji 

dilakukan oleh kepala bagian 

operasional dibantu oleh bagian 

akuntansi. Dokumen ini berisi jumlah 

gaji setiap pegawai yang ditambah 

tunjangan-tunjangan dan dikurangi 

potongan-potongan, iuran-iuran dan 

lain-lain.  

5) Rekap Daftar Gaji  

Rekap daftar gaji yang digunakan 

memuat tentang gaji pokok, penghasilan 

lain (bonus), penghargaan kinerja, dan 

THR.  

6) surat pernyataan gaji  

Surat pernyataan gaji ditunjukan untuk 

menerangkan rincian jumlah gaji 

karyawan selama satu bulan. Surat ini 

dibuat dan dikelurkan oleh bagian 

keuangan. 

7) bukti kas keluar. 

Bukti kas keluar dibuat oleh bagian 

akuntansi yang di otorisasi oleh kepala 

bagian personalia. 

8) Amplop Gaji  

Amplop gaji yang digunakan masih 

sederhana, dihalaman mukanya hanya 

berisi nama. Uang yang dimasukkan ke 

dalam amplop gaji kemudian 

diserahkan kepada karyawan yang 

bersangkutan setiap bulannya jika bisa 

menjual motor sesuai target. Yang 

bertanggung jawab untuk menyerahkan 

amplop berisi gaji tersebut adalah 

bagian kepala personalia. 

 

Catatan Akuntansi yang Digunakan.  

Catatan akuntansi yang digunakan 

dalam sistem penggajian pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika , sebagai berikut: 

a) Jurnal umum. 

Digunakan untuk mencatat besarnya 

distribusi biaya tenaga kerja/biaya gaji 
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yang dikeluarkan oleh masing-masing 

bagian yang ada pada perusahaan. 

Jurnal umum dibuat oleh bagian 

akuntansi. 

b) Kartu penghasilan karyawan. 

Catatan ini digunakan untuk mencatat 

penghasilan karyawan dan berbagai 

potongan yang diterima karyawan. 

sebagai tanda terima gaji bersamaan 

dengan ditandatanganinya kartu tersebut 

oleh karyawan. Kartu ini mempunyai 

fungsi yang hampir sama dengan kartu 

penghasilan.  

 

Laporan yang Dihasilkan  

Laporan yang dihasilkan dalam sistem 

akuntansi penggajian pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika adalah sebagai berikut:  

1) Laporan Daftar Gaji  

Laporan ini yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji serta surat-surat 

keputusan mengenai perubahan data 

pegawai.  

2) Laporan Bukti kas keluar 

Laporan ini digunakan untuk bukti 

pembayaran yang dikeluarkan oleh 

fungsi keuangan atas dasar gaji yang 

telah diterima oleh karyawan.  

3) Laporan Pembayaran Gaji  

Laporan yang digunakan sebagai bukti 

pembayaran gaji yang telah diserahkan 

oleh kepala bagian personalia kepada 

pegawai. 

 

Mendiskripsikan prosedur yang 

dilakukan dalam sistem penggajian. 

a) Prosedur pencatatan waktu hadir. 

Bagian pencatatan waktu pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika dirangkap oleh 

bagian akuntansi. Prosedur ini bertujuan 

untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Prosedur yang diterapkan adalah 

berdasarkan pada lembar absensi yang 

telah disiapkan oleh perusahaan. Disini 

para karyawan sebelum bekerja 

diwajibkan untuk mengisi lembar 

absensi tersebut dengan memberikan 

tanda tangan sebagai bukti bahwa 

karyawan tersebut masuk. Apabila ada 

karyawan yang berhalangan hadir, baik 

ijin cuti atau sakit maka diwajibkan 

untuk memberikan keterangan kepada 

pihak perusahaan. 

2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji  

Bagian pembuat daftar gaji 

bertanggungjawab untuk membuat 

daftar gaji setiap bulannya. Daftar gaji 

karyawan dibuat oleh kepala bagian 

personalia dibantu oleh bagian 

akuntansi. Daftar gaji karyawan dibuat 

setiap bulan dengan jumlah yang 

berbeda-beda. Pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika perubahan tarif gaji hanya 

dipengaruhi oleh jabatan dan bonus.  

3) Prosedur Pembayaran Gaji    

Prosedur pembayaran gaji di PT. Mitra 

Pinastika Mustika melibatkan kepala 

bagian personalia, bagian akuntansi dan 
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direksi. Kepala bagian personalia 

membuat daftar gaji yang kemudian oleh 

bagian keuangan, dokumen tersebut 

diserahkan kedireksi dan disahkan. 

Kemudian kepala bagian operasional 

memasukkan uang ke dalam amplop gaji 

dan menyerahkan ke masing-masing 

karyawan. Setelah gaji diberikan kepada 

karyawan data pendukung yang ada 

dibuat jurnal yang dimasukkan laporan 

biaya gaji. 

 

Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal sistem penggajian 

digunakan untuk mengawasi serta menjaga 

pelaksanaan penggajian agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan atau 

merugikan berbagai pihak. PT. Mitra 

Pinastika Mustika menerapkan 

pengendalian internal sebagai berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian 

PT. Mitra Pinastika Mustika telah 

memiliki struktur organisasi untuk 

menegaskan mengenai pembagian 

wewenang dan otoritas. 

2) Aktivitas Pengendalian. 

PT. Mitra Pinastika Mustika telah 

melakukan aktivitas pengendalian 

dengan memberi pembagian tugas dan 

wewenang kepada setiap karyawan 

sesuai dengan job discription yang 

berlaku. 

a) Adanya perangkapan jabatan pada 

bagian akuntansi yang merangkap 

jabatan sebagai bagian pencatat 

waktu, dan bagian keuangan 

dirangkap oleh kepala bagian 

personalia. 

b) Dalam pembuatan daftar gaji oleh 

bagian akuntansi, kebenaran dan 

ketelitian dalam perhitungan gaji 

tersebut diverivikasi terlebih dahulu 

oleh kepala bagian personalia. 

Dengan demikian, bukti kas keluar 

dibuat atas dasar dokumen 

pendukung yang andal. 

c) Pembayaran gaji dan upah 

dilaksanakan tepat waktu sesuai 

dengan sasaran. 

d) Rekap daftar gaji dan daftar gaji 

dibuat rangkap 2 (dua) yang 

nantinya masing-masing akan 

diarsip oleh bagian akuntansi dan 

kepala bagian personalia. 

e) Penggunaan formulir urut cetak 

pada bukti kas keluar (BKK) untuk 

menghindari kecurangan yang 

mungkin terjadi. 

f) Bukti kas keluar untuk pembayaran 

gaji dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3) Penaksiran Risiko. 

PT. Mitra Pinastika Mustika telah 

melakukan penaksiran risiko yang dapat 

mengancam penyelewengan 

pembayaran gaji. Oleh karena itu, 

perusahaan selalu berusaha untuk 
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merapikan sistem informasi akuntansi 

penggajiannya. 

4) Sistem Informasi dan Komunikasi. 

PT. Mitra Pinastika Mustika telah 

merancang sistem informasi dan 

komunikasi agar perusahaan dan 

manajer puncak dapat mengetahui 

setiap informasi yang ada pada 

perusahaan. 

5) Pengawasan 

PT. Mitra Pinastika Mustika, dalam hal 

ini adalah pimpinan Direksi selalu aktif 

melakukan supervisi terhadap pekerjaan 

setiap karyawan. Untuk penggajian 

semua karyawan diotorisasikan kepada 

kepala bagian personalia dan dibantu 

oleh bagian akuntansi. 

 

PENUTUP 

Implikasi. 

1. Implikasi Teoritis. 

Berdasarkan hasil penelitian telah 

dilakukan, maka implikasi teoritis 

adalah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil tentang fungsi yang 

terkait pada PT. Mitra Pinastika 

Mustika kurang efektif karena 

meskipun sudah sesuai dengan teori 

(Mulyadi, 2016 : 317), akan tetapi 

ada beberapa bagian yang masih 

merangkap jabatan, misalnya pada 

bagian pencatatan waktu maupun 

absensi dalam proses penggajian 

karyawan dirangkap oleh bagian 

akuntansi, bagian keuangan dalam 

proses penggajian dan bagian 

kepegawaian yang bertanggung 

jawab untuk mencari dan 

menyeleksi pegawai baru dirangkap 

oleh kepala bagian personalia. 

Fungsi akuntansi tidak terpisah dari 

pembagian daftar gaji tetapi 

dibawah tanggungjawab kepala 

bagian personalia dan bekerjasama 

untuk menyelenggarakan catatan 

akuntansi atau apapun yang 

berhubungan dengan akuntansi atau 

pencatatan keuangan di PT. Mitra 

Pinastika Mustika.  

b. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil tentang dokumen 

yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika sudah 

efektif karena sesuai dengan teori 

(Mulyadi, 2016:310). PT. Mitra 

Pinastika Mustika masih 

menggunakan sistem penggajian 

secara manual.  

c. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil tentang catatan 

akuntansi yang digunakan pada PT. 

Mitra Pinastika Mustika kurang 

efektif karena tidak sesuai dengan 

teori (Mulyadi, 2016 : 317). Hal ini 

dapat dilihat dari tidak 

dipergunakannya kartu harga pokok 
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produk dan kartu biaya dalam 

catatan akuntansi. Hasil penelitian 

catatan akuntansi yang digunakan 

pada PT. Mitra Pinastika Mustika 

adalah jurnal umum dan kartu 

penghasilan karyawan. 

d. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil tentang prosedur 

yang digunakan pada PT. Mitra 

Pinastika Mustika kurang efektif 

karena tidak sesuai dengan teori 

Mulyadi (2016 : 382). Hal ini dapat 

dilihat dari tidak digunakannya 

prosedur distribusi biaya gaji.  

e. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil tentang sistem 

pengendalian internal menurut 

Committe of Sponsoring 

Organization Report (COSO) dalam 

buku Sujarweni (2015:71) yang 

secara keseluruhan sudah cukup 

baik dan sesuai. 5 unsur dari 

pengendalian internal, yaitu:  

1) Pada lingkungan pengendalian, 

PT. Mitra Pinastika Mustika 

telah menggunakan struktur 

organisasi guna mempertegas 

tugas dan wewenang.  

2) PT. Mitra Pinastika Mustika 

telah melaksanakan penaksiran 

risiko yang dapat mengancam 

penyelewangan pembayaran 

gaji. Oleh karena itu, 

perusahaan selalu berusaha 

untuk merapikan sistem 

informasi akuntansi 

penggajiannya.  

3) PT. Mitra Pinastika Mustika, 

telah melakukan aktivitas 

pengendalian dengan memberi 

pembagian tugas dan 

wewenang kepada setiap 

karyawan sesuai dengan job 

discription yang berlaku. 

Namun ada beberapa bagian 

yang merangkap jabatan.  

4) PT. Mitra Pinastika Mustika, 

telah merancang sistem 

informasi dan komunikasi agar 

perusahaan dan manajer 

puncak dapat mengetahui 

setiap informasi yang ada pada 

perusahaan.  

5) PT. Mitra Pinastika Mustika, 

dalam hal ini adalah pimpinan 

Direksi selalu aktif melakukan 

supervisi terhadap pekerjaan 

setiap karyawan. Untuk 

penggajian semua karyawan 

diotorisasikan kepada bagian 

akuntansi.  

Walaupun secara keseluruhan 

pengendalian internal pada perusahaan 

ini cukup baik, namun masih ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan 

demi terciptanya kesempurnaan dalam 

proses pengendalian internal, yaitu pada 

aktivitas pengendalian, perlu adanya 
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pemisahan tugas agar beberapa bagian 

tidak merangkap jabatan. 

2. Implikasi Praktis  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti, didapatkan implikasi 

bahwa dengan adanya sistem informasi 

akuntansi penggajian karyawan yang 

memadai sesuai dengan prosedur, maka 

dapat mempermudah pendistribusian 

gaji tersebut serta dapat dipastikan aset 

perusahaan aman dari pihak-pihak yang 

tidak bertanggungjawab, selain itu 

dengan disertainya pengendalian 

internal terhadap sistem tersebut, 

perusahaan jadi semakin mudah dalam 

hal pengawasan. Pada sisi lain, sistem 

penggajian harus didesain secara benar, 

apabila desain tersebut tidak benar, 

maka dapat mempersulit proses 

pengambilan keputusan dan 

mengganggu ketenangan karyawan.  

 

Rekomendasi  

Berdasarkan temuan dan implikasi di 

atas, maka beberapa rekomendasi atau 

saran mengenai sistem informasi akuntansi 

penggajian serta pengendalian internal PT. 

Mitra Pinastika Mustika adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi perusahaan  

a. Perusahaan perlu membuat job 

discription yang baru tentang bagian-

bagian yang merangkap jabatan. 

Seperti bagian pencatatan waktu 

maupun absensi dalam proses 

penggajian karyawan dirangkap oleh 

bagian akuntansi, bagian 

kepegawaian yang bertanggung 

jawab untuk mencari dan menyeleksi 

pegawai baru dan bagian keuangan 

dalam proses penggajian dirangkap 

oleh kepala bagian personalia. 

b. Perusahaan juga perlu melakukan 

open recruitment agar bagian yang 

kosong tidak dirangkap oleh bagian 

lain. Sehingga dapat dijalankan 

sesuai dengan bagian yang benar.  

c. Perusahaan perlu mengganti sistem 

pembayaran gaji yang semula 

menggunakan sistem manual yaitu 

memberikan gaji secara langsung 

kepada karyawan dengan cara 

memasukkan uang ke dalam amplop 

gaji menjadi sistem penggajian 

menggunakan data transfer melalui 

rekening bank.  

d. Perusahaan perlu memperbaiki 

bagan alir yang ada pada 

perusahaan, penambahan anak 

panah pada setiap proses akan 

memperjelas alur pemrosesan. Dan 

memudahkan pihak lain agar 

mengerti maksud dari setiap proses 

yang ada.  

e. Prosedur pencatatan waktu hadir 

karyawan melalui daftar absensi 

dapat diganti dengan menggunakan 

fingerprint, dengan demikian dapat 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

ANGGELA MAHARANI| 14.1.02.01.0145 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 13|| 

 

 

menghindarkan absensi dari risiko 

titip absen.  

 

2. Bagi peneliti. 

Penelitian ini hanya meneliti 

tentang sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengendalian internal 

saja, diharapkan peneliti selanjutnya 

bisa menambahkan arus kas masuk serta 

arus kas keluar sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kecurangan 

pembayaran gaji. Hasil penelitian ini 

juga bisa dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya.  

Berikut adalah bagan alir 

rekomendasi dari peneliti untuk 

perusahaan: 
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