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ABSTRAK 

 
Gaji merupakan kompensasi atas jasa yang dilakukan oleh karyawan dan merupakan sumber 

pendapatan yang sekaligus sebagai elemen kepuasan kerja, maka dari itu diperlukan sistem yang 

terstruktur serta pengendalian inetrnal yang baik. Sistem penggajian dan pengupahan dalam 

perusahaan melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan beserta 

pelaksanaanya dalam upaya meningkatkan pengendalian internal pada PT Credo Indoelektra. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian di PT Credo Indoelektra 

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 

literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 

dengan cara mendeskripsikan sistem penggajian dan pengupahan yang ada dalam perusahaan 

yang meliputi dokumen yang digunakan, fungsi yang terkait, catatan yang digunakan serta 

jaringan prosedur terkait penggajian dan pengupahan dalam upaya meningkatkan pengendalian 

internal perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur penggajian dan 

pengupahan pada PT Credo Indoelektra dalam memenuhi unsur pengendalian internal sudah 

cukup efektif, karena terdapatnya perangkapan tugas antara fungsi pencatat waktu dan fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah. Sehingga sistem yang diterapkan pada perusahaan masih 

membutuhkan pembaharuan agar nantinya tidak merugikan perusahaan.  Berdasarkan hasil 

penelitian ini, direkomendasikan (1) Bagian administrasi perlu dibuatkan job discribsion sendiri 

agar tidak terjadi perangkapan tugas pada karyawan. (2) Penambahan karyawan yang nantinya 

akan ditempatkan pada bagian administrasi agar dapat memaksimalkan fungsi pencatat waktu 

dan fugsi pembuat daftar gaji dan upah. 

 

KATA KUNCI  : Sistem Informasi Penggajian, Pengupahan dan Pengendalian internal 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan baik jasa 

maupun manufaktur mempunyai 

tujuan yang sama yakni 

mendapatkan keuntungan baik 

jangka pendek maupun jangka 

panjang. Dengan memperoleh 

keuntungan yang maksimal suatu 

perusahaan dapat mempertahankan 

usahaynya dengan baik, dan mampu 

bersaing secara sehat dengan 

perusahaan lain. Salah satu usaha 

yang dilakukan perushaan adalah 

dengan mempertahankan karyawan 

yang berkualitas, untuk mengolah 
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sumber daya yang ada secara efektif 

dan efisien melalui penerapan sistem 

akuntansi dalam perusahaan, dalam 

upaya memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Karyawan mempunyai 

peran penting bagi keberlangsungan 

hidup aktivitas perusahaan. Kayawa 

merupakan komponen penting yang 

memberikan kontribusi. Karyawan 

berhak memeperoleh kompensasi 

atas kontribusinya bagi perusahaan 

tersebut, kompensasi yang didapat 

oleh karyawan atas kontribusinya 

terhadap perusahaan adalah 

berbentuk gaji dan upah.  

Menurut Mulyadi (2017: 309), 

Gaji merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang diberikan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang 

jabatan manajer, sedangkan upah 

umumnya merupakan pembayaran 

atas jasa yang dilakukan oleh 

pelaksana (buruh). Masalah gaji dan 

upah selalu mendapat perhatian besar 

dari karyawan. Hal ini disebabkan 

karena gaji dan upah merupakan 

sumber pendapatan dan merupakan 

penerimaan yang diperoleh karena 

pendidikan dan ketrampilan yang 

dimiliki yang menunjukan kontribusi 

kerja sekaligus sebagai salah satu 

elemen keupasan kerja. Namun 

seringkali terjadi permasalahan 

dalam perusahaan terkait pemberian 

gaji dan upah, seperti gaji karyawan 

tidak dobayar tepat wajtu dan adanya 

penyalahgunaan oleh pihak tertentu, 

sehingga kecurangan dan 

penyelewengan yang mengakibtkan 

kerugian pada perusahaan. Sehingga 

sistem dan prosedur terkait 

penggajian dan pengupahan perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaannya, 

agar tidak terjadi hal- ha yang tidak 

diinginkan oleh perusahaan.  

Sistem pengendalian internalnya 

juga harus diperhatikan guna 

mencegah hal- hal yang mungkin 

dapat memberikan kerugian bagi 

perusahaan. Menurut Mulyadi (2017: 

129), yang dimaksud dengan sistem 

pengendalian internal adalah 

meliputi strutur organisasi, metode 

dan ukuran- ukuran yang 

dikoordinasi untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian yag baik sangat 

diperlukan perusahaan agar tidak 

erjadi penyelewengan atau kesalahan 

pencatatan yang bisa mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan.  

PT Credo Indoelektra 

merupakan perusahaan yang 
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bergerak di bidang jasa kontraktor 

yakni metalikal dan elektrikal yang 

merupakan mitra bisnis dari PLN. 

Berdasarkan survey pendahuluan 

yang telah dilakukan, PT Credo 

Indoelektra sudah mempunyai 

struktur organisasi yang baik, namun 

pada sistem penggajian di PT Credo 

Indoelektra mempunyai perangkapan 

tugas, hal ini terjadi pada bagain 

administrasi yakni sebagai rekap 

daftar absen sekaliguas pembuat 

daftar gaji dan upah. Akibat yang 

bisa timbul dari perangkapan jabatan 

tersebut bisa menimbulkan kesalahan 

pencatatan karena banyaknya tugas, 

selain itu bisa saja terjadi manipulasi 

data absensi oleh karyawan, karena 

yang membuat rekap absen serta 

daftar gaji dan upah dilakukan oleh 

orang yang sama. Permasalahan 

seperti ini yang mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis sistem dan 

prosedur penggajian dan pengupahan 

dalam upaya meningkatkan 

pengendalian internal pada PT Credo 

Indoelektra”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di PT 

Credo Indoelektra yang berlamat di 

Jalan Masjid Utara Nomor 52 Kota 

Blitar. Untuk waktu penelitian 

dilaksanakan dalam waktu 4 bulan 

yakni pada bulan Maret 2018 sampai 

dengan Juni 2018. Peneliti 

menggunakan metode deskriptif 

analitik dengan rancangan penelitian 

berupa studi kasus. Teknik penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif 

dimana peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk menggambarkan 

secara rinci kejadian dan masalah 

sebenarnya terjadi dilapangan, yakni 

setelah peneliti melakukan observasi 

di PT Credo indoelektra.  

Tahapan penelitian ini sebagai 

berikut: (1) Tahap pralapangan, pada 

tahap ini peneliti melakukan 

penyusunan rancangan penelitian 

yang meliputu garis besar metode 

penelitian, lapangan penelitian, 

mengurus perizinan dan memilih 

informan serta menyiapkan 

perlengkapan penelitian. (2) Tahap 

pekerjaan lapangan, tahap ini peneliti 

harus mulai memasuki latar 

penelitian dalam rangka 

pengumpulan data, dan menentukan 

buku- buku. (3) Tahap analisis data, 

pada tahap ini peneliti melakukan 

serangkaian proses analisis data 

sampai dengan intepretasi data, 

selain itu peneliti juga menempuh 

proses triangulasi metode dan 
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triangulasi data sudah sesuaikah 

dengan teori yang digunakan dengan 

sistem yang terdapat pada PT Credo 

Indoelektra. (4) Tahap evaluasi dan 

pelaporan, pada tahap ini peneliti 

melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan 2 jenis sumber data 

yakni sumber data primer dan 

sekunder. (1) sumber data primer, 

menurut Sugiyono (2016: 137), 

sumber data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan data 

catatan hasil wawancara dengan 

beberapa orang yang terkait dengan 

penggajian dan penguapahan pada 

PT credo Indoelektra, yang dimaksud 

dengan wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2016). 

Selain wawancara peneliti juga 

melakukan observasi, observasi 

adalah mengamati apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa 

yang mereka ucapkan dan 

berpartisipasi dalam aktivitas 

mereka. Peneliti hadir sendiri ke 

lapangan kemudian mengamati 

bagaimana sistem dan prosedur 

penggajian dan pengupahan pada PT 

Credo Indoelektra. (2) Sumber data 

sekunder, menurut Arikunto 

(2010:22), data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari teknik 

pengumpulan data yang menunjang 

data primer. Disini peneliti 

menggunakan data dari hasil 

dokumentasi yang dilakukan di PT 

Credo Indoelektra dan studi literatur. 

Pengertian dikumentasi sendiri 

menurut Moloeng (2014) analisis 

dokumentasi digunakan karena 

stabil, kaya dan mendorong serta 

dokumentasi bersifat alamiyah 

dengan konteks lahiriyah. 

Dokumentasi yang diperoleh peneliti 

yakni berupa company profil dan 

catatan- catatan serta bukti- bukti 

yang digunakan untuk mendukung 

proses penggajian dan pengupahan. 

Sedangkan pengertian studi literatur 

adalah kegiatan yang meliputi 

mencari secara literatur, melokasi, 

dan menganalisis dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti (Sangadji, 2010). 

Peneliti membandingkan hasil 

penelitian dengan teori- teori yang 

relevan serta hasil dari peneliti 

terdahulu.  
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Teknik analisis data yang 

digunakan yakni terdapat 3 langkah 

menurut Sugiyono (2016:246): (1) 

Data reduction. (2) Data display. (3) 

Conclusion drawing. Langkah- 

langkah analisis yang dilakukan 

yakni mengumpulakn data melalui 

observasi, wawancara. Setelah itu 

informasi yang telah diperoleh 

ditelaah dan dilalukan reduksi data 

yakn membuat rangkuman inti. 

Kemudian disusun dalam satuan- 

satuan setelah itu dikategorikan pada 

langkah berikutnya. Pada tahap akhir 

dari analsis ini adala pemeriksaan 

keabsahan data. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 

mendeskripsikan sistem penggajian 

dan penguahan yang sudah ada 

dalam perusahaan yang meliputi 

fungsi yang terkait, dokumen yang 

digunakan, jaringan prosedur yang 

membentuk sistem serta 

pengendalian internal penggajian dan 

pengupahan. 

Untuk meyakinkan penelitian ini 

peneliti Pada penelitian ini penelti 

menggunakan triangulasi metode, 

dimana peneliti tidak hanya 

membandingkan dengan hasil 

wawancara dengan observasi, karena 

kondisi yang terjadi dilapangan 

belum tentu sesuai dengan 

dokumentasi yang diberikan. Selain 

itu peneliti juga menggunakan 

triangulasi data yakni peneliti 

menggunakan beberapa informan, 

karena data yang sama atau sejenis 

akan lebih mantap kebenarannya bila 

digali oleh beberapa sumber. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

PT Credo Indoelektra 

merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang mekanikal dan 

elektrikal yang merupakan 

perusahaan jasa kontraktor. PT 

Credo Indoelektra merupakan mitra 

bisnis dari PLN. Karyawan pada PT 

Credo Indoelektra tidak kurang dari 

200 pegawai dengan berbagai 

keahlian yang tersebsar diberbagai 

keahlian dan ketrampilan dimasing- 

masing rayon.  

Sistem dan Prosedur Penggajian  

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh pengamat adalah: 

1. Dokumen yang digunakan. 

Terdapat beberapa dokumen 

yang digunakan oleh PT Credo 

Indoelektra yakni: kartu absensi, 

daftar gaji, format payroll dari 

Bank BRI, rekap daftar gaji dan 

surat pernyataan gaji.  
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2. Fungsi yang terkait dalam 

penggajian. Terdapat fungsi 

administrasi dan fungsi 

accounting pada PT Credo 

Indoelektra.  

3. Catatan akuntansi yang 

digunakan yakni jurnal dan slip 

gaji. 

4. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi 

penggajian. (1) Menghitung 

pembayaran gaji kotor dan 

pengurangan terhadap komponen 

gaji secara benar berdasarkan 

ketentuan perusahaan kemudian 

merekap gaji karyawan 

menggunakan from daftar rincian 

gaji karyawan. (2) Mengajukan 

rekap gaji karyawan untuk 

disetujui oleh direktur. (3) 

Menghitung pembayaran yang 

harus dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan daftar gaji 

yang teah disiapkan sesuai waktu 

penggajian. (4) Menyiapkan gaji 

dan upah dibayarkan sesuai 

dengan waktu yang telah 

ditetapkan. (5) Menyimpan 

catatan untuk perpajakan dan 

pemeriksaan. (6) Mematuhi 

prosedur keamanan yang telah 

ditetapkan intuk memastikan 

kerahasiaan dan keamanan 

informasi. (7) Melakukan gaji, 

upah dan pembayaran lainnya 

dengan cepat dan benar. (8) 

Menyimpan catatan untuk 

periode yang telah ditetapkan.  

Sistem dan prosedur pengupahan 

Berikut sistem dan prosedur 

pengupahan: 

1. Dokumen yang digunakan, 

yakni kartu absensi, daftar upah, 

rekap daftar upah, ampolp upah. 

2. Fungsi yang terkait dengan 

pengupahan sama halnya dengan 

sistem penggajian yakni terdapat 

2 fungsi yaitu fungsi 

administrasi dan fungsi 

accounting  

3. Catatan akuntansi yang 

digunakan yakni jurnal dan buku 

besar. 

4. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem pengupahan 

yakni dimuali dari pencatatan 

rekap absensi lalu pembuatan 

daftar upah, kemudian 

diserahkan pada bagian 

accounting untuk dihitung, lalu 

dari bagian accounting diserahan 

pada direktur untuk dimintakan 

persetujuan, setelah disetujui 

oleh direktur, bagian accounting 

menyerahkan persetujuan 
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tersebut kepada pihak bank 

untuk kemudian ditranfer kepada 

ketua tim pekerja borongan. Jika 

ketua tim menghendaki 

pembayaran secara tunai maka 

bagian accounting tidak perlu 

mentranfer melalui bank, namun 

menggunakan ampol gaji.  

Intreprestasi 

1. Analisis data sistem akuntansi 

penggajian  

Analisis data ini yakni 

membandingkan data yang 

diperoleh peneliti dengan teori 

yang digunakan yaitu Mulyadi 

(2017:310). (1) dokumen yang 

digunakan oleh PT Credo 

Indoelektra belum sesuai dengan 

teori yakni yang terdapat 8 

dokumen. (2) fungsi yang terkait 

pada PT Credo Indoeleltra hanya 

melibatkan 2 fungsi yaitu fungsi 

administrasi dan fungsi 

accounting yang menurut teori 

terdapat 5 fungsi. (3) catatan 

akuntansi yang digunakan pada 

PT Credo Indoelektra secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan 

teori, namun nama yang 

digunakan berbeda karena PT 

Credo Indoelektra pada dasarnya 

adalah perusahaan jasa. (4) 

jaringan prosedur yang 

membentuk sistem pada PT 

Credo Indoelektra sudah sesuai 

dengan teori yakni mencatat 

waktu hadir karyawan, membuat 

daftar gaji karyawan, membuat 

bukti kas keluar dan melakukan 

pembayaran gaji pada karyawan 

yang dilakukan dengan cara 

tranfer. 

2. Analisis sistem dan prosedur 

pengupahan 

Analisis sistem dan 

prosedur pengupahan yakni 

membandingkan dengan teori 

Mulyadi (2017:310). (1) 

dokumen yang digunakan pada 

sistem pengupahan PT Credo 

Indoelektra yaitu kartu absen, 

daftar upah, rekap daftar upah 

dan amplop upah, hal ini tidak 

sesuai dengan teori Mulyadi yang 

menyebutkan terdapat 8 

dokumen yang digunakan untuk 

sistem pengupahan. (2) fungsi 

yang terkait pada PT Credo 

Indoelektra terdapat 2 fungsi 

yakni fungsi administrasi dan 

fungsi accounting hal ini tidak 

sesuai dengan teori yang 

menyebutkan harus terdapat 5 

fungsi pada sistem pengupahan. 

(3) catatan akuntansi yang 
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digunakan, pada PT Credo 

Indoelektra sudah sesuai dengan 

teori namun nama yang 

digunakan berbeda karena PT 

Credo Indoelektra merupakan 

perusahaan kontraktor yang 

bergerak dibidang jasa. (4) 

jaringan prosedur yang 

membentuk sistem, sudah cukup 

sesuai dengan teori yakni 

mencatat waktu hadir karyawan, 

membuat daftar upah karyawan, 

membuat bukti kas keluar dan 

melakukan pembayaran upah 

pada karyawan yang dilakukan 

dengan cara tranfer maupun tunai 

dengan amplop gaji. 

3. Analisis sistem pengendalian 

internal 

Analisis sistem 

pengendalian internal yaitu 

dengan membandingkan dengan 

teori Mulyadi (2017:321). (1) 

Organisasi, dalam pembuatan 

daftar gaji dan upah dilakukan 

oleh bagian administrasi, 

sedangkan fungsi keuangan 

dilakukan oleh bagian accounting 

, untuk fungsi pencatatan waktu 

hadir dilakukan oleh fungsi 

penbuat daftar upah gaji dan 

upah yang seharusnya dilakukan 

oleh fungsi yang berbeda. (2) 

sistem otorisasi. (a)  Setiap orang 

yang namanya tercantum dalam 

daftar gaji dan upah harus 

memiliki surat keputusan 

pengangkatan sebagai karyawan 

yang ditandatangani oleh 

direktur. (b) setiap perubahan 

gaji dan upah karyawan 

didasarkan pada undang- undang 

yang berlaku saat itu. (c) setiap 

potongan atas gaji dan upah 

karyawan didasarkan atas surat 

potong yang diotorisasi oleh 

fungsi administrasi. (d) kartu jam 

hadir harus diotorisasi oleh 

fungsi pencatat waktu. (e) 

perintah lembur harus diotorisasi, 

namun pada PT credo 

Indoelektra tidak terdapat 

lembur. (f) daftar gaji dan upah 

diotorisasi oleh fungsi keuangan. 

(g) bukti kas keluar untuk 

pembayaran gaji dan upah harus 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

(3) prosedur pencatatan. 

Peruahan dalam catatan 

penghasilan karyawan 

direkonsiliasi dengan daftar gaji 

dann upah karyawan, serta tarif 

upah yang dicantumkan selalu 

diverifikasi ketelitiannya oleh 

fungsi akuntansi. (4) praktik yang 

sehat. (a) kartu jam hadir 
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dibandingkan dengan kartu jam 

kerja sebelum digunakan sebagai 

dasar perhitungan upah 

borongan. (b) pemasukan kartu 

pada mesin waktu, di PT Credo 

Indoelektra belum terdapat mesin 

pencatat waktu. (c) pembuat 

daftar gaji dan upah harus 

diverifikasi kebenaran 

perhitungannya ileh fungsi 

akuntansi sebelum dilakukan 

pembayaran. (d) tidak dilakukan 

perhitungan pajak pengahsilan, 

karena belum terdapat karyawan 

yang mencapai penghasilan kena 

pajak. (e) catatan penghasilan 

karyawan disimpan oleh fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah 

yaitu bagian adminsitrasi. 

 

IV. PENUTUP 

Setelah melakukan analisis data 

sistem dan prosedur penggajian dan 

penguapahan terdapat beberapa 

temuan yakni: 

1. Fungi yang terkait dalam sistem 

penggajian dan pengupahan pada 

PT Credo Indoelektra belum 

sepenuhnya sama dengan teori 

karena hanya terdapat 2 fungsi 

yakni fungsi administrasi dan 

fungsi akuntansi. 

2. Pengendalian internal yang 

terdapat pada PT Credo 

Indoelektra juga belum cukup 

baik, karena belum terdapat 

pemisahan tugas antara fungsi 

pencatat waktu dan fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah, 

dimana perlu dilakukan 

pemisahan tugas. 

Terdapat beberapa hal yang 

belum sesuai dengan teori, maka 

peneliti merekomendasikan beberapa 

hal berikut: 

1. Sebagaiknya dibuatkan job 

discribsion sendiri untuk 

karyawan bagian administrasi, 

sehingga tidak ada lagi 

perangkapan tugas pada salah 

satu karyawan. Sehingga resiko 

kesalahan input data dapat 

berkurang 

2. Sebaiknya menambah karyawan 

khususnya pada bagian 

administrasi, yang nantinya akan 

diposisikan pada fungsi pencatat 

waktu, dimana pada 

pengendalian internal fungsi 

pembuat daftar gaji darus 

terpisah dengan fungsi pencatat 

waktu.  
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