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ABSTRAK 

 
Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang pesat pada masa sekarang ini dituntut lebih 

efektif, efisien dan ekonomis dalam mengelola dan menentukan biaya operasional perusahaan, antara 

lain bidang penggajian serta pengeluaran kas yang terjadi bersamaan dengan proses tersebut. Tujuan 

dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan implementasi sistem informasi akuntansi 

penggajian karyawan dan pengeluaran kas pada PT. Panda IBE Tulungagung. (2) Untuk mengevaluasi 

efektivitas pengendalian internl yang telah diterapkan pada PT. Panda Indonesia IBE Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode survey. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung ke obyek penelitian. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah: (1) Sistem akuntansi penggajia dan pengeluaran kas pada PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung masih banyak kekurangan pada pembagian tugas setiap fungsi yang 

terdapat diperusahaan. (2) Sistem pengendalian internalnya masih kurang baik karena prosedur yang 

terdapat di PT. Panda Indonesia IBE Tulungagung masih ada yang tidak sesuai dengan teori. 

Dokumen yang digunakan juga masih lemah. 

 

KATA KUNCI  :Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian Karyawan, Pengeluaran Kas, 

Pengendalian Internal. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada perkembangan ekonomi dan 

kemajuan yang pesat pada masa sekarang 

ini perusahaan dituntut lebih efektif, 

efisien dan ekonomis dalam mengelola dan 

menentukan biaya operasional perusahaan 

atas usahanya. Pada dasarnya kesuksesan 

suatu usaha sangat ditentukan oleh 

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan sistem informasi yang tepat dan 

akurat. Sistem informasi tersebut di bidang 

penggajian dan pengeluaran kas yang 

terjadi secara bersamaan. Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sistem yang digunakan 

untuk mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan dan mengolah data untuk 

menghasilkan keputusan. Sistem ini 

meliputi orang, prosedur dan instruksi data 

perangkat lunak, instruktur teknologi 

informasi serta pengendalian internal dan 

ukuran keamanan (Romney dan Steinbart 

2014: 10). 

Selain itu perusahaan juga 

memerlukan sistem pengendalian internal 

yang mampu menjaga sistem tersebut dari 

kegiatan manipulasi data. Pengendalian 

internal merupakan suatu sistem yang 

meliputi struktur organisasi beserta semua 

mekanisme dan ukuran-ukuran yang 

dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh 

harta kekayaan organisasi dari berbagai 

arah (Mardi 2014: 59). 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

perusahaan PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung yang bergerak di bidang 

distribusi/supplier atau pemasok barang 

berupa makanan ringan seperti kacang 

sanghai, minuman kemasan dan lain-lain. 

Perusahaan ini masih memiliki kelemahan 

dalam sistem dan prosedur pemberian gaji 

karyawan yaitu kurangnya bagian atau 

departemen yang ada di perusahaan. Salah 

satunya pada bagian pengawasan absensi 

dan pencatatan waktu tidak dilakukan oleh 

bagian pencatat waktu sendiri, melainkan 

dilakukan oleh satu bagian saja yaitu 

bagian akuntansi. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis membuat tulisan karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Karyawan dan Pengeluara 

Kas dalam Upaya Meningkatkan 

Pengendalian Internal pada PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung.” 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 14), 

“Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 
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(sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

Jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

metode survey. Dimana peneliti datang 

langsung ke tempat penelitian melakukan 

observasi, dokumentasi, dan wawancara, 

guna memperoleh data dari tempat 

penelitian secara alamiah atau bukan 

buatan. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung yang 

berlokasi di Dusun Melikan, Desa Tapan 

RT.01 RW.10 Kecamatan Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 

Waktu penelitian yang dilaksanakan mulai 

bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018. 

Adapun tahapan penelitian yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Tahap mengumpulkan 

2. Tahap menganalisis data 

3. Tahap mencari fakta 

4. Tahap menjelaskan dan menganalisis 

data dengan cara membandingkan data 

yang terkumpul dengan teori yang 

sudah ada. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara/interview dengan manager 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi dan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Adapun Prosedur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

2. Interview 

3. Dokumentasi 

Teknik analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan 

keadaan yang sebenarnya atau tanpa ada 

rekayasa yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini ada beberapa 

cara yag dilakukan untuk mencari 

validitasi suatu data yang terkumpul. 

Adapun cara yang dilakukan, yaitu : 

1. Uji Kredibilitas 

a. Perpanjangan waktu atau 

pengamatan 

b. Meningkatkan ketekunan 

c. Triangulasi 

1) Triangulasi sumber 

2) Triangulasi teknik 
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3) Triangulasi waktu 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Pada PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung 

a. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait pada PT. Panda 

IBE Tulungagung meliputi : 

1) Fungsi Akntansi 

Fungsi ini bertanggungjawa sebagai 

pencatat transaksi  jurnal penerimaan 

kas, dan pembuat catatan yang 

berhubungan dengan penggajian. 

2) Fungsi Administrasi 

Fungsi ini bertanggungjawab 

mengeluarkan uang dan memberikan 

uang kepada karyawan atas gaji yang 

diterima. 

b. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan pada PT. 

Panda Indonesia IBE Tulungagung adalah: 

1) Kartu Jam Hadir dan Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini menggunakan alat finger 

print untuk mencatat kehadiran dan 

jam kerja para karyawannya setiap 

hari. 

2) Rekap Daftar Hadir dan Rekap Jam 

Kerja 

Dokumen ini digunakan sebagai 

sumber penghitungan dan bukti 

transaksi atas pembayaran gaji yang 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

3) Amplop Gaji 

Digunakan untuk tempat menaruh gaji 

karyawan yang nantinya akan 

diberikan kepada karyawan. 

4) Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti 

pengambilan gaji karyawan yang 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan 

oleh PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung meliputi : 

1) Jurnal Umum 

Catatan ini digunakan untuk mencatat 

seluruh transaksi yang berkaitan 

dengan kegiatan perusahaan termasuk 

gaji. 

2) Buku Besar 

Buku besar ini digunakan untuk 

mencatat gaji karyawan yang nantinya 

akan dibukubesarkan pada akhir 

tahun. 

d. Jaringan Prosedur yang 

Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk 

sistem pada PT. Panda IBE Tulungagung 

meliputi : 

1) Prosedur Pencatatn Waktu Hadir 

Karyawan melakukan daftar hadir 

menggunakan finger print, yang 

kemudian direkap oleh fungsi 

akuntansi. 
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2) Prosedur Penghitungan Gaji 

Karyawan 

Fungsi akuntansi melakukan 

penghitungan gaji karyawan. 

3) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

Fungsi akuntansi membuat bukti kas 

keluar yang diserahkan kepada fungsi 

administrasi untuk perintah 

pengeluaran uang guna pembayaran 

gaji. 

4) Prosedur Pembayaran Gaji 

Fungsi administrasi mengeluarkan 

uang dan menyerahkannya kepada 

karyawan atas pembayaran gaji. 

Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Kas pada PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung 

a. Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait pada PT. Panda 

IBE Tulungagung meliputi : 

1) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertugas mencatat semua 

pengeluaran kas yang menyangkut 

pembayaran gaji. 

2) Fungsi Administrasi 

Fungsi ini bertugas mengeluarkan 

uang sebesar yang tercantum pada 

bukti kas keluar. 

 

 

 

Pengendalian Internal pada Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian dan 

Pengeluaran Kas pada PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung 

a. Organisasi 

1) Fungsi akuntansi sudah terpisah 

dengan fungsi administrasi. 

2) Fungsi akuntansi tidak terpisah dengan 

fungsi pencatat waktu. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur 

Pencatatan 

1) Setiap karyawan yang namanya 

tercantum dalam rekap jam hadir 

harus memiliki SK pengangkatan 

karyawan yang telah ditandatangani 

oleh Direktur. 

2) Setiap perubahan gaji karyawan 

karena perubahan tarif gaji harus 

didasarkan pada surat keputusan 

Direktur. 

3) Setiap potongan atas gaji karyawan 

karena terlambat atau ijin harus 

didasarkan atas surat potongan gaji 

yang diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

4) Kartu jam hadir diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 

5) Perintah lembur diotorisasi oleh 

manager perusahaan. 

6) Daftar gaji diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 

7) Bukti kas keluar yang digunakan 

untuk pembayaran gaji karyawan 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 
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8) Perubahan dalam pencatatan 

penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan rekap kartu jam hadir. 

9) Tarif upah tidak dicantumkan ke kartu 

jam kerja, karena pada perusahaan 

tidak ada kartu jam kerja. 

c. Praktek yang Sehat 

1) Tidak ada perbandingan antara kartu 

jam hadir dengan kartu jam kerja 

sebelum dipakai sebagai dasar 

perhitungan dan pembayaran gaji 

karyawan. 

2) Pencatatan waktu hadir karyawan 

yang menggunakan finger print 

diawasi oleh fungsi akuntansi. 

3) Tidak ada pembuatan daftar gaji pada 

PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung, melainkan perhitungan 

gaji karyawan diverifikasi kebenaran 

serta ketelitian perhitungannya oleh 

fungsi akuntansi itu sendiri. 

4) Tidak ada perhitungan pajak 

penghasilan pada PT. Panda Indonesia 

IBE Tulungagung. 

5) Catatan penghasilan karyawan 

disimpan oleh fungsi akuntansi dan 

fungsi administrasi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah diuraikan mengenai 

pelaksanaan sistem akuntansi penggajian 

dan pengeluaran kas pada PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung ini sudah termasuk 

perusahaan cukup baik. Namun, pada 

PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung masih banyak 

kekurangan yang yaitu adanya 

penggabungan kedua fungsi yakni 

fungsi pencatatan waktu hadir dengan 

fungsi akuntansi, sehingga 

menyebabkan sistem akuntansi 

penggajian dan pengeluaran kas 

kurang efektif dan efisien dalam 

menjalankan masing-masing 

tanggungjawab. 

2. PT. Panda Indonesia IBE 

Tulungagung dalam sistem 

pengendalian intern masih kurang 

baik, karena dalam PT. Panda 

Indonesia IBE Tulungagung dokumen 

yang digunakan masih lemah. 

3. Otorisasi serta tahapan dalam sistem 

penggajian dan pengeluaran kas sudah 

melalui otorisasi dari Manager dan 

Direksi. 

4. perlindungan terhadap setiap catatan, 

dokumen dan aset penting perusahaan 

juga sudah baik dengan dilakukan 

pengecekan secara berkala. 
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IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka dapat dikemukakan beberapa saran 

yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan : 

1. Pimpinan perusahaan diharapkan agar 

menambah fungsi-fungsi yang 

seharusnya ada dan tidak boleh 

dirangkap. Agar kegiatan dalam 

sistem akuntansi penggajian dapat 

berjalan dengan lancar secara efektif 

dan efisien. 

2. Pada dokumen yang telah diotorisasi 

diberi nomer urut saat mengarsip 

permanen. Agar tidak mengakibatkan 

kekacauan jika teradi pengecekan saat 

penutupan buku besar di akhir tahun.  

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Mardi. 2014. Sistem Informasi Akuntansi. 

Bogor: Galia Indonesia. 

 

Romney, M.B. dan Steinbart, P.J. 2014. 

Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. 

Jakarta: Salemba Emapat.

 


