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Abstraction
The purpose of this study was to determine how the implementation of
Accounting System Payroll and Wage craf Gea has done so far. It also made the design
of accounting systems appropriate Payroll and Wage Gea craf applied.
Data collection was performed under the method of documentation, methods of
interviewing and observation methods. Where in the method of documentation we do the
recording and retrieval of data. The method of interview we conducted interviews in
order to obtain information, testimony and statements from the leadership and employees
involved in payroll and wages.
The results of data collection indicate that the payroll and accounting system at
Gea craf wage is still very simple and lack the necessary documents and calendar notes
Gea craf highly vulnerable to fraud. And the need for payroll and accounting system
design an appropriate wage to be implemented in craf Gea.
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Abstraksi
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan yang telah dilakukan Gea Craf selama ini. Selain itu juga
dibuatnya rancangan Sistem akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang sesuai
diterapkan Gea Craf.
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi, metode
interview dan metode observasi. Dimana dalam metode dokumentasi kita melakukan
pencatatan dan pengambilan data. Metode interview kita melakukan wawancara guna
mendapatkan informasi, keterangan dan pernyataan dari pimpinan dan karyawan yang
terlibat dalam penggajian dan pengupahan.
Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa sistem akuntansi penggajian
dan pengupahan pada gea craf masih sangat sederhana dan kurangnya dokumen serta
catatn yang diperlukan gea craf sangat rawan akan kecurangan. Dan diperlukannya
perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang sesuai untuk diterapkan
di gea craf.
Kata kunci: sistem akuntansi, sistem upah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan motor penggerak organ dalam menciptakan kemampuan
organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang. Oleh karena itu suatu organisasi
atau perusahaan berkewajiban memberikan balas jasa yang setimpal terhadap jasa
yang dapat berupa gaji, upah, tunjangan bonus dan lain-lain.
Pada perusahaan manufaktur, balas jasa yang diberikan pada karyawan bisa
dibagi menjadi dua golongan yaitu gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan
pemberian balas jasa kepada karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer,
sedangkan upah umumnya merupakan pemberian balas jasa kepada karyawan
pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah
dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang
dihasilkan oleh karyawan.
Gaji atau upah merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan, sebab
menyangkut

kepentingan

secara

langsug

terhadap

perusahaan

yang

akan

mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Bagi perusahaan, gaji atau upah merupakan
bagian yang vital dalam unsur biaya produksi yang mempunyai jumlah material
sehingga perlu ditekankan agar tujuan efisiensi tercapai.
Apabila masalah gaji dan upah diatur dengan baik, pegawai akan
mendapatkan kepuasan sehingga dapat memicu motivasi kerja yang akan membantu
dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika terdapat masalah dalam
pemberian gaji dan upah, pegawai menjadi kurang termotivasi untuk bekerja dengan
baik sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan perusahaan.
Pembayaran gaji dan upah memerlukan tata cara yang dapat mengatur dengan
baik, karena sistem akun penggajian dan pengupahan merupakan penunjang yang
membantu organisasi atau perusahaan dalam memberikan informasi bagi manajemen.
Informasi tentang kegiatan penggajian dan pengupahan yang tidak tepat dapat
mengakibatkan kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan yang dapat

merugikan perusahaan maupun karya. Sistem akuntasi penggajian dan pengupahan
harus didesain untuk memenuhi peraturan pemerintah dan kebutuhan informasi pihak
manajemen.
Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan terdiri dari beberapa elemen
penting. Elemen-elemen penting dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
adalah fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang diinginkan catatan akuntansi yang
diinginkan serta jaringan prosedur yang membentuk sistem tersebut.
Pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang tidak tepat
dapat merugikan perusahaan. Tidak lengkapnya fungsi-fungsi sistem akuntansi
penggajian dan pengupahan membuat sering terjadinya kecurangan dan kasalahan
yang berhubungan dengan kegiatan penggajian dan pengupahan karyawan. Kesalahan
dapat terjadi tanpa disengaja karena tidak tepatnya prosedur yang dilaksanakan.
Kurangnya dokumen pendukung dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
ini juga dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
Kesalahan ataupun kecurangan yang terjadi dapat berupa tidak tepatnya upah
yang diberikan pada karyawan sehingga akan merugikan pihak karyawan. Kesalahan
yang dapat merugikan perusahaan antara lain jika adanya kecurangan seperti terdapat
pada karyawan bayangan atau penyelewengan uang oleh bagian keuangan yang
mengurusi penggajian dan pengupahan. Bentuk kecurangan yang lain adalah
memanipulasi jam kerja karyawan, menggunakan tarif yang tidak diotorisasi oleh
petugas yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan juga pengendalian intern dalam
pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.
Gea Craf adalah perusahaan kerajinan yang menjual cindera mata, Gea Craf
berlokasi di Jl.Kapten Tendean no 24 Yogyakarta. Perusahaan ini telah berdiri selama
5 tahun. Dalam kurun waktu ini perusahaan telah mengalami banyak kemajuan.
Karyawan perusahaan ini telah mencapai 30 orang. Karyawan pada Gea Craf
menerima gaji rutin tiap bulannya. Selain gaji, karyawan pada bagian penjualan juga
mendapat berbagai macam bonus yang diberikan pada perusahaan. Bonus tersebut
adalah bonus bulanan, bonus target penjualan, bonus kedisplinan kerja.
Pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada Gea Craf
belum dapat mendukung kegiatan penggajian dan pengupahan selama ini. Sistem

akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan masih sangat sederhana.
Dokumen yang digunakan pun masih sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan
susahnya penghitungan gaji, bonus dan upah karyawan. Selain itu pengendalian intern
pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada Gea Craf masih sangat
kurang.
Sebagai perusahaan yang sedang berkambang, Gea Craf memerlukan sistem
akuntansi penggajian dan pengupahan yang dapat mendukung kegiatan penggajian
dan pengupahan. Hingga saat ini Gea Craf belum mendapatkan rancangan sistem
akuntansi penggajian dan pengupahan yang dapat mendukung kegiatan penggajian
dan pengupahan karyawan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul
“PERANCANGAN

SISTEM

AKUNTANSI

PENGGAJIAN

DAN

PENGUPAHAN PADA GEA CRAF YOGYAKARTA”.

B. Identifikasi Masalah
1. Kurangnya motivasi pegawai untuk bekerja dengan baik dapat mengganggu
tercapainya tujuan perusahaan.
2. Adanya masalah dalam pemberian gaji dan upah menyebabkan pegawai menjadi
kurang termotivasi untuk bekerja dengan baik.
3. Informasi tentang kegiatan penggajian dan pengupahan yang tidak tepat dapat
mengakibatkan kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan yang dapat
merugikan perusahaan maupan karyawan.
4. Pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang tidak tepat dapat
merugikan perusahaan dan karyawan.
5. Tidak lengkapnya fungsi-fungsi sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
membuat sering terjadinya kecurangan dan kesalahan.
6. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan masih sangat
sederhana.
7. Dokumen penggajian dan pengupahan yang digunakan masih sangat terbatas
8. Susahnya penghitungan gaji, bonus dan upah karyawan
9. Pengendalian intern pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan masih
sangat kurang

10. Belum terdapatnya rancangan sistem akuntansi penggajian dan keuangan yang
dapat mendukung kegiatan penggajian dan pengupahan karyawan.

C. Batasan Masalah
Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai sistem akuntansi
penggajian dan pengupahan serta adanya keterbatasan kemampuan peneliti baik
dalam hal waktu, biaya dan tenaga, peneliti ini dibatasi pada perancangan sistem
penggajian dan pengupahan yang ada pada Gea Craf sampai pada tahap desain
sistem.

D. Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan
pada Gea Craf?
2. Bagaimanakah rancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang
sesuai untuk Gea Craf?

E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang
selama ini dilakukan oleh Gea Craf.
2. Membuat rancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang sesuai
untuk Gea Craf.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat antara
lain:
a. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepustakaan
bagi akademisi mengenai dalam penerapannya dengan perusahaan.
b. Bagi Gea Craf

Memberikan informasi bagi Gea Craf dalam membentuk Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan yang baik tetapi sesuai dengan kapasitas
perusahaan.
c. Bagi peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka
menyelesaikan

studi

di

Stienus

serta

sebagai

pengalaman

untuk

mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam karya
nyata.

G. Sistematika Penulisan
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A. Tinjauan Pustaka
Penelitian Ismi Mulyani (2003) mengungkapkan bahwa organisasi
penggajian dan pengupahan pada PT tersebut telah memisahkan tanggung jawab
fungsional secara tegas. Pelaksanaan praktik yang sehat sudah dilaksanakan
dengan cukup, tetapi ada kelemahan yaitu tidak menggunakan formulir bernomor
urut tercetak
Penelitian Rani Pramawanti (2005) menunjukan bahwa perusahaan
tersebut telah memisahkan setiap fungsi yang berhubungan dengan penggajian
dan pengupahan karyawan menggunakan dokumen-dokumen yang diotorisasikan
oleh pejabat yang berwenang. Hasil kuisioner untuk pengendalian intern standar
untuk menilai sistem akuntansi panggajian dan pengupahan menunjukan bahwa
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan telah berjalan dengan baik.
Penelitian Pinus (2003) mengungkapkan bahwa pelaksanaan struktur
pengendalian intern pada penggajian dan pengupahan di penerbit percetakan
kanisius telah dilaksanakan dengan baik.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismi
Mulyani dan Rani Pramawanti adalah selain mengalisis Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan pada perusahaan yang bersangkutan, penelitian ini
juga membuat rancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahn yang
dapat mendukung kegiatan penggajian dan pengupahan pada perusahaan tersebut.

B. Pengertian Sistem Akuntansi
Terdapat beberapa macam definisi mengenai sistem akuntansi:
Howard F.Settler yang dikutip oleh Zaki Baridwan (1996:4) menyatakan
bahwa; “Sistem akuntansi adalah formulir, catatan, prosedur dan alat-alat yang
digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan
tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan2 yang diperlukan
oleh manajemen

untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak2 lain yang

berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lambaga
pemerintah untuk menilai hasil operasi”.
Menurut M. Syamsul dan Mustofa (1992:52), “Sistem Akuntansi
merupakan kumpulan elemen-elemen akuntansi yang saling berkaitan untuk
mencapai tujuan memperoleh informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan
mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk pengambilan
keputusan-keputusan ekonomi, dan untuk mengurus, menjaga, mengamankan
kekayaan perusahaan”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2001:3), “Sistem akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa
untuk menyediaakan informasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa dalam mengolah data suatu usaha sehingga
dihasilkan informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
Unsur sistem akuntansi pokok adalah:
a. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam

terjadinya

transaksi. Formulir sering disebut sebagai dokumen, karena dengan formulir
ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan).
Selain itu formulir sering juga disebut dengan media untuk mencatat peristiwa
yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.
b. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,
mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
c. Buku Besar
Buku Besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan
untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalan jurnal.
d. Buku Pembantu

Buku Pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data
keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.
e. Laporan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat
berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan,
laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok
penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayarkan, daftar
saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang
merupakan keluaran system akuntansi.
Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan jaminan yang memadai,
bahwa:
1.

Transaksi yang dicatat adalah sah.

2.

Transaksi yang dicatat telah diotorisasi.

3.

Transaksi yang terjadi telah dicatat.

4.

Transaksi yang terjadi telah dinilai secara wajar.

5.

Transaksi yang terjadi telah dicatat pada periode sebelumnya.

6.

Transaksi yang terjadi telah diklasifikasikan secara wajar.

7.

Transaksi yang terjadi telah dimasukan dalam buku pembantu dan
telah diringkas secara benar.
Sistem akuntansi terdiri dari beberapa sub sistem yang saling

berkaitan, atau dapat juga dikatakan terdiri dari prosedur-prosedur yang
berhubungan. Cecill Gellespie dalam Zaky Baridwan (1996:5) menyatakan
bahwa sistem akuntansi terdiri dari:
1. Sistem Akuntansi Utama
a.

Klasifikasi rekening, riil dan nominal

b.

Buku besar (umum dan pembantu)

c.

Jurnal

d.

Bukti transaksi

2. Sistem Penjualan dan Peneriman Uang
a. Order penjualan, perintah pengiriman, dan pembuatan faktur
(penagihan)

b.

Distribusi penjualan

c.

Piutang

d.

Penerimaan uang dan pengawasan kredit

3. Sistem Pembelian dan Pengeluaran Uang
a.

Order pembelian dan laporan penerimaan barang

b.

Distribusi pembelian dan biaya

c.

Utang (voucher)

d.

Prosedur pengeluaran uang

4. Sistem Pencatatan Waktu dan Penggajian
a.

Personalia

b.

Pencatatan waktu

c.

Penggajian

d.

Distribusi gaji dan upah

5. Sistem Produksi dan Biaya Produksi
a.

Order produksi

b.

Pengawasan persediaan

c.

Akuntansi biaya

C. Pengertian Gaji dan Upah
a. Pengertian gaji
Hani Handoko (2000:161) mengungkapkan bahwa “Gaji pada
umumnya berarti pembayaran tetap secara bulanan atau mingguan untuk
karyawan-karyawan klerikal, administrative, manajerial, dan professional
(karyawan berkerah putih)”. Menurut S. P Hasibuan (2001:133), “Gaji adalah
balas jasa yang dibayar secara peridik kepada karyawan tetap serta
mempunyai jaminan yang pasti”.
Definisi tentang gaji juga diberikan oleh Mulyadi (2001:373), “Gaji
umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer”.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaji
adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan

perusahaan secara teratur kepada seorang pegawai atau karyawan atas jasa dan
hasil kerjanya. Moekijat (1992:18) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberian
gaji, yaitu sebagai berikut:
1.

Besarnya gaji harus dapat memenuhi kebutuhan minimum

2.

Pemberian gaji harus adil

3.

Gaji harus diberikan tepat pada waktunya

4.

Besar kecilnya gaji harus mengikuti perkembangan pasar

5.

Sistem pembayaran gaji harus mengikuti perkembangan pasar

6.

Perbedaan dalam tingkat gaji harus didasarkan pada evaluasi jabatan
yang obyektif

7. Struktur gaji harus ditinjau kembali dan mungkin diperbaiki

apabila

kondisi berubah
Menurut Narko (1999:148), Sistem penggajian pada perusahaan-perusahaan
bervariasi, namun demikian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam:
1. Sistem gaji tetap.
Dalam sistem ini pegawai akan mendapatkan gaji yang besarnya relatife
tetap. Misalkan pegawai lembur, pegawai tidak mendapat uang lembur,
sebaliknya bila pegawai absence, maka gajinya juga tidak dikurangi.
2

Sistem gaji tetap dengan variabel
Dalam system ini pegawai mendapat gaji tetentu, tetapi jika pegawai
lembur, atau melakukan prestasi tertentu, akan mendapatkan uang
tambahan, sebaliknya jika tidak masuk kerja, atau terlambat kerja, gajinya
dikurangi.

3

Sistem upah variabel
Dalam system ini pegawai akan mendapat upah proposional dengan
prestasi. Satuan prestasi dalam bentuk unit produksi, jam kerja, atau hari
kerja.

4. Kombinasi (1), (2), (3)
b. Pengertian Upah
Menurut PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dikutip oleh
Achmad S.Ruky (2002:7), definisi upah sebagai berikut: ”suatu penerimaan

sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau
jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha
dengan buruh, termasuk tuwangan baik untuk buruh sendiri maupun
keluarganya”.

D. Distribusi Gaji dan Upah
Distibusi gaji dan upah adalah kegiatan menggolongkan dan membuat
ringkasan gaji dan upah untuk membuat macam-macam laporan usaha dan jurnal
yang akan diposting ke buku besar. Selain itu, untuk menggolong - golongkan dan
membuat ringkasan macam - macam debit yang timbul dari pajak penghasilan
karyawan yang menjadi beban perusahaan, asuransi dan lain - lain. Distribusi gaji
dan upah dapat dilakukan sekaligus dengan pembuatan daftar gaji, cara ini
biasanya dikerjakan dalam perusahaan kecil.
Distribusi dalam perusahaan besar dilakukan terpisah dari pembuatan daftar
gaji dan dikerjakan oleh shop clerk. Hasil pekerjaan shop clerk ini diserahkan ke
bagian akuntansi biaya. Cara distribusi biaya gaji dan upah yang sering digunakan
adalah:
1. Metode Rekening Berkolom
Laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan rekening biaya berkolom
untuk setiap departemen dalam buku pembantu biaya. Pada akhir bulan, setiap
kolom rupiah dalam rekening berkolom dijumlah, dan hasilnya disajikan
dalam laporan biaya tenaga kerja per departemen. Media yang dipakai sebagai
sumber informasi untuk posting ke dalam rekening berkolom ini adaalah
rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum.
2. Metode Summary Strip Tiket Tunggal.
Distribusi biaya upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam
kerja untuk setiap order produksi. Secara periodic kartu jam kerja ditotal
jumlah rupiahnya, dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga
kerja tak langsung, kartu jam kerjanya diisi dengan tarif rupiah kemudian

disortasi menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan
dipostingke dalam summary strip, yang sekaligus berfungsi sebagai laporan
biaya tenaga kerja.
3. Metode Distribusi dengan Komputer
Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan
pengupahan menggunakan computer dilakukan dengan memberi kode
transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi
sudah diberi kode dengan benar, proses sortasi akan dilakukan oleh computer
melalui program.

E. Perancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
1. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem akuntansi
untuk suatu perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang
penting sebagai berikut:
a. Sistem akuntansi itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa sistem
akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat
pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang
sesuai.
b. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman, yang
berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu dan menjaga
keamanan harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta
milik perusahaan, system akuntansi harus disusun dan mempertimbangkan
prinsip-prinsip pengawasan intern.
c. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang
berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan system akuntansi itu harus
dapat ditekan sehingga tidak mahal, dengan kata lain dipertimbangkan
cost dan benefit dalam menghasilakan suatau informasi.
2. Pengembangan Sistem Akuntansi
Pengembangan sistem (sistem development) dapat berarti menyusun suatu
system yang baru untuk menggantikan system yang lama secara keseluruhan

atau memperbaiki sistem yang ada. Tujuan umum pengembangan system
akuntansi adalah sebagai berikut:
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan baru. Kebutuhan
pengembangan system akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan
atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha
yang telah dijanjikan.
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada. Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi
kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun
struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal tersebut kemungkinan
disebabkan oleh perkembangan perusahaan, sehingga menuntut sistem
akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang
lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai
dengan tuntutan manajemen.
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu
untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan
perlindungan kekayaan perusahaan.
d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi. Pengembangan system akuntansi seringkali ditujukan untuk
menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk
memperolehnya diperlukan pengembangan sumber ekonomi yang lain.
Oleh karena itu, dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan
besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan.
Berdasarkan tujuan pengembangan system akuntansi tersebut di atas,
penugasan pengembangan system akuntansi dapat berbenruk sebagai berikut:
a. Pengembangan suatu system akuntansi baru yang lengkap.
b. Perluasan system akuntansi yang sekarang dipakai untuk

mencakup

kegiatan bisnis yang baru.
c. Perbaikan berbagai tahap system dan prosedur yang sekarang digunakan.
3. Tahapan Pengembangan Sistem Akuntansi

a. Analisis Sistem
Analisis system dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan masud
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan,
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan yang diharapkaan sehingga dapat diusulakan perbaikanperbaikannya.
Menurut Mulyadi (2001:41) analisis sistem dibagi menjadi empat tahap
yaitu:
1. Analisis pendahuluan, pada tahap ini analisis sistem mengumpulkan
berbagai informasi umum untuk menyusun dokumen tertulis.
2. Penyusulan usulan pelaksanaan analisis sistem, pada tahap ini analisis
sistem menyusun pelaksanaan analisis sistem berdasarkan informasi
yang telah dikumpulkan.
3. Pelaksanaan analisis sistem, dilakukan oleh analis sistem berdasarkan
usulan pelaksanaan analisis sistem.
4. Penyusunan laporan hasil analisis sistem, adalah penyusunan laporan
berdasarkan hasil akhir dari analisis sistem yang telah dilakukan.
Sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah:
a. Sistem akuntansi yang digunakan sekarang.
b. Sumber intern yang lain, misalnya manajemen dan karyawan.
c. Sumber-sumber luar, misalnya buku teks. (Mulyadi, 2001:48)
Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem:
1.

Wawancara

2.

Kuesioner

3.

Metode analisis kelompok

4.

Pengamatan

5.

Pengambilan sample dan pengumpulan dokumen. (Mulyadi, 2001:49)

b. Desain Sistem
Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke
dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada

pemakai informasi untuk dikembangkan (Mulyadi, 2001:51). Tahap
desain sistem dibagi menjadi enam tahap, yaitu:
1. Desain Sistem Secara Garis Besar
Dalam pembangunan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah
memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang
dilakukan:
a. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratanpersyaratan yang melekat dalam informasi tersebut.
b. Luas sistem.
c. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (orang, mesin, uang,
material, dan metode)
Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, analisis sistem
kemudian menawarkan berbagai alternatif desaian secara garis besar
sistem informasi untuk menghasilakan informasi yang diperlukan oleh
pemakai. Berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi
tersebut terdiri dari desain masing-masing unsur blok bangunan sistem
informasi yang meliputi desain keluaran, masukan, model, teknologi,
basis data, dan pengolahan.
2. Penyusunan Usulan Desain Sistem Secara Garis Besar
Usulan

desain

sistem

secara

garis

besar

disususn

untuk

mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai informasi,
bagaimana sistem informasi yang dirancang secara garis besar
memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Ususlan desain sistem
secara garis besar disajikan oleh analisis sistem kepada pemakai
informasi. Pemakai informasi mengajukan kritik dan saran atas desain
sistem secara garis besar yang disajikan oleh analis sistem.
3. Evaluasi Sistem
Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem
informasi yang dirancang dan memiliki kemampuan untuk memenuhi
persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi.

4. Penyusunan Laporan Final Desain Sistem Secara Garis Besar
Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis
sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi
sistem, analisis sistem kemudian membuat “Laporan Final Desain
Secar Garis Besar”.
5. Desain Sistem Secara Rinci
Dalam tahap ini, analis sistem melakukan desain rinci masing-masing
blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi
yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Dalam
tahap desain rinci, analis sistem merancang format laporan, isi laporan,
distribusi laporan, pisah basis data yang dipakai sebagai bahan
laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya.
6. Penyusunan Laporan Final Desain Sistem Secara Rinci
Hasil desain rici sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem
dalam dokumen tertulis yang disebut “Laporan Final Desain Sistem
Secara Rinci”.
c. Implementasi Sistem
Menurut Jogiyanto (2005:573) tahap implementasi sistem merupakan
tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap
implementasi sistem terdiri atas menerapkan rencana implementasi
(Rencana implementasi dimasudkan terutama untuk mengatur biaya dan
waktu yang dibutuhkan selama tahap implementasi). Dan melakukan
kegiatan implementasi.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi adalah
sebagai berikut:
1. Pemilihan dan pelatihan personil.
2. Pemilihan dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak
3. Pemrogaman dan pengetesan program
4. Pengetesan sistem
5. Konversi sistem

F. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan merupakan organisasi dari
formulir, catatan dan laporan mengenai pembayaran dari perusahaan kepada
karyawan yang dikoordinasikan sedemikaian rupa.
a. Informasi yang diperlukan oleh manajemen
Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah
(Mulyadi, 2001:374):
1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode
akuntansi tertentu
2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggung jawaban
selama periode akuntansi tertentu.
3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan dalam periode akuntansi
tertentu
4. Rincian unsur biaya yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat
pertanggung jawaban selama periode akuntansi tertentu
b. Dokumen yang Digunakan
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan adalah:
1. Dokumen pendukung pengupahan dan gaji
Dokumen-dokumen

ini

pada

umumnya

dikeluarkan

oleh

fungsi

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan
karyawan, misalnya surat keputusan pengangkutan karyawan baru,
kenaikan

pangkat,

perubahan

tarif

upah,

penurunan

pangkat,

pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan dan lain
sebagainya. Tembusan dokemen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi
pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuat daftar gaji dan
upah.
2.

Kartu jam hadir
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat

jam hadir karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat
berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang disi dngan
mesin pencatat waktu.
3.

Kartu jam kerja
Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh
tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan persanan tertentu.
Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat
daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam
hadir, sebelum digunakan untuk didistribusi biaya-biaya langsung kepada
setiap jenis produk atau pesanan.

4.

Daftar gaji dan daftar upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan,
dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran
untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen,

yang

dibuat berdasarkan gaji dan upah.
6.

Surat pernyataan gaji dan upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan
dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah
dari pembuatan daftar gaji dan upah.

7.

Amplop gaji dan upah
Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan
dalam amplop gaji dan upahsetiap karyawan ini berisi informasi
mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji
bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.

8.

Bukti kas keluar
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh
fungsi akuntansi kepada fungsi kauangan, berdasarkan informasi dalam
daftar gaji dan upah.

c. Fungsi yang Terkait
Fungsi-fungsi yang terkait dalam suatu Sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan adalah:
1. Fungsi Kepegawaian
Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan,
penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan
pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan
penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan
gaji dan upah karyawan.
2. Fungsi Pencatat Waktu
Fungsi

pencatatan

waktu

ini

bertanggung

jawab

untuk

menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan.
3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuatdaftara gaji dan upah
yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan
yang menjadi beban setiap karyawan dalam jangka waktu pembayaran gaji
dan upah.
4. Fungsi Keuangan
Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran

gaji

dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan
5. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi bertanggung jawab ataspencatatan biaya tenaga kerja
untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan
informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.
d. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah
adalah (Mulyadi, 2001:382):
1. Jurnal umum
Dalam pendatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk
mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen
dalam perusahaan.

2. Kartu harga pokok produk
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung

yang

dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
3. Kartu biaya
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung
dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan.
Sumber informasi untuk pencatatan ini adalah bukti memorial.
4. Kartu penghasilan karyawan
Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai
potongan yang diterima oleh setiap karyawan.
e. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan terdiri dari jaringan
prosedur sebagai berikut:
1. Prosedur pencatatan waktu hadir
Prosedur ini bertujuan untuk mencata waktu hadir karyawan.

Pencatatan

waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan
menggunakan daftar hadir. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan
untuk menentukan gaji dan upah karyawan.
2. Prosedur pencatatan waktu kerja
Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan,
pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi
produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk
atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut.
3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar
gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan
daftar gaji adalah surat - surat keputusan mengenai pengangkatan
karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan
pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Jika penghasilan
karyawan melebihi PTKP, informasi mengenai potongan PPH pasal 21

dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang
tercantum dalam kartu penghasilan karyawan.
4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah
Dalam prosedur ini distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja
didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat
tenaga kerja. Didistribusikan biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk
pengendalian biaya dan perhitungan haraga pokok produk.
5. Prosedur pembayaran gaji dan upah
Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan
fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan
upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan
meneruskannya kepada setiap karyawan sesuai dengan hak mereka
masing-masing.

G. Unsur Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Unsur pengendalian intern dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan menurut Mulyadi (2001:386) adalah:
1. Organisasi
a. Fungsi pembuatan gaji dan upah harus terpisahkan dari fungsi keuangan
b. Fungsi pencatatn waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi
2.Sistem Otorisasi
a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah
harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan
perusahaan yang ditanda tangani oleh direktur utama.
b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat,
perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluaraga harus didasarkan atas
keputusan direktur keuangan.
c. Setiap potongan gaji daan upah karyawan selain dari pajak
penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah
yang diotorisasikan oleh fungsi kepegawaian.

d. Kartu jam hadir harus diotorisasikan oleh fungsi pencatat waktu.
e. Perintah lembur harus diotorisasikan oleh kepala departemen karyawan
yang bersangkutan.
f. Daftar gaji dan upah harus diotorisasioleh fungsi personalia.
g. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasikan
oleh fungsi akuntansi
3 . Prosedur Pencatatan
a. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direlokasikan

dengan

daftar gaji dan upah karyawan.
b. Tarif upah yang dicantumakan dalam kartu jam hadir diverifikasi
ketelitiannya oleh karyawan fungsi akuntansi.
4

Praktik yang Sehat
a. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu
yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja
langsung.
b. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus
diawasi oleh fungsi pencatat waktu
c. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan
ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan
pembayaran
d. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direlokasi dengan catatan
panghasilan karyawan
e. Catatan penghasilan karyawan disimapan oleh fungsi pembuat daftar gaji
dan upah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian
Kata metode berasal dari bahasa yunani “methodos” yang mempunyai arti
jalan atau cara. Dalam kaitannya dengan penelitian, maka metode penelitian adalah
cara kerja yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis dan
menginterpretasikan

fakta-fakta.

(Koencoroningrat, Metode-Metode Penelitian

Masyarakat, Cet. IV).

B. Obyek Penelitian
Obyek yang diteliti dalam skripsi ini meliputi gaji karyawan, sistem
pengupahan, jumlah karyawan, Sistem Akuntansi pada Perusahaan Gea Craft.

C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, dimana data ini
didapat langsung dari perusahaan Gea Craft, meliputi data jumlah karyawan, data
sistem penggajian dan pengupahan.

D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang mana diperoleh
dari laporan keuangan perusahaan Gea Craft periode Januari 2009 – Desember 2009,
yakni berupa:
1) Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan
dokumen mengenai sistem penggajian dan pengupahan dan data-data pendukung
lainnya yang ada di perusahaan Gea Craf tersebut. Disamping itu dipergunakan
juga untuk mengetahui monografi maupun data yang mempunyai nilai histories
yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga melakukan

pengambilan arsip, gambar, pencatatan untuk memperkuat data yang dimiliki
perusahaan tersebut.
2) Metode Interview (wawancara)
Adapun dalam penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah
interview bebas terpimpin artinya pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi
yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan.
Metode interview ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi,
keterangan dan pernyataan dari pimpinan dan karyawan yang terlibat dalam
sistem penggajian dan pengupahan tersebut.
3) Metode Observasi
Adapun jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi non
partisipan, artinya suatu pengamatan dimana peneliti tidak ikut berpartisipasi
secara langsung dalam kegiatan-kegiatan penggajian dan pengupahan

yang

dilaksanakan perusahaan Gea Craf.

E. Definisi Operasional
Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini maka variabel yang
digunakan terdiri dari :
1. Dokumen pendukung pengupahan dan gaji
Dokumen-dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian
berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, misalnya surat
keputusan pengangkutan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah,
penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing),
pemindahan dan lain
sebagainya. Tembusan dokemen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi

pembuat

daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuat daftar gaji dan upah.
2. Kartu jam hadir
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir
karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir
biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang disi dengan mesin pencatat waktu.
3. Kartu jam kerja

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga
kerja langsung pabrik guna mengerjakan persanan tertentu. Dokumen ini diisi
oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk
kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir,

sebelum digunakan untuk

distribusi biaya-biaya langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan.
4. Daftar gaji dan daftar upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi
potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi
karyawan, dan lain sebagainya.
5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang

dibuat

berdasarkan gaji dan upah.
6. Surat pernyataan gaji dan upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan
pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan
daftar gaji dan upah.
7. Amplop gaji dan upah
Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop
gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan,
nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan
dalam bulan tertentu.
8. Bukti kas keluar
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi
akuntansi kepada fungsi kauangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan
upah.
9. Fungsi kepegawaian
Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan
karyawan,

penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan

penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya,
dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan
gaji dan upah karyawan.

10. Fungsi pencatat waktu
Fungsi pencatatan waktu ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan
waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan.
11. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar antara gaji dan upah

yang

berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi
beban setiap karyawan dalam jangka waktu pembayaran gaji dan upah.
12. Fungsi keuangan
Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah
serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan
13. Fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja untuk
kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna
pengawasan biaya tenaga kerja.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data
1. Data Umum
a. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Pada awal tahun 2002 bisnis craf menjadi salah satu peluang usaha
yang menjanjikan. Awalnya craf tidak begitu dikenal masyarakat. Craf
mengalami perkembangan pesat banyak bermunculan toko-toko craf yang
bermunculan di kota-kota besar. Produk-produk craf seperti kertas daur ulang,
bok peningset, undangan dan sebagainya banyak diminati di kalangna
masyarakat. Melihat Peluang usaha craf yang menjanjikan, memberikan inisiatif
bagi Puji Arista yang masih tercatat sebagai mahasiswi seni sebuah universitas
negeri di Yogyakarta untuk membuka toko yang menjual produk-produk craf.
Pada bulan April tahun 2003, dengan modal 15 juta, Puji mendirikan
toko yang menjual produk-produk distro dan memproduksi sendiri. Toko
tersebut diberi nama Gea Craf.
1) Perkembangan Perusahaan
Pada awal berdirinya, Gea craf hanya mempunyai 4 karyawan bagi bagian
penjualan dan 6 orang pada bagian produksi. Bagian kasir dan administrasi
pada saat itu dilakukan oleh pemiliknya.Mengikuti perkembangan toko, Gea
craf membutuhkan lebih banyak karyawan penjualan dan produksi lebih
banyak.Untuk

meningkatkan

kegiatan

usahanya

Gea

Craf

sering

mengadakan pameran pada even-even tertentu.
2) Faktor pendorong dan Penghambat
Faktor Pendorong
a. Lokasi perusahaan yang sangat strategis
b. Latar belakang pendidikan pemilik yang sangat membantu dalam
pengelolaan perusahaan.
Faktor Penghambat
a. SDM karyawan yang masih belum terlatih

b. Gea Craf merupakan perusahaan perseorangan sehingga modal yang
dimiliki terbatas.
b. Lokasi Perusahaan
Semenjak tahun 2003, Gea Craf berlokasi di Jl.Kapten Tendean No 24
1. Luas area perusahaan
Besar bangunan Gea Craf adalah 4mx15x10m dan pada bagian produksi
4m X 10m. Pembagian ruangan Gea Craf adalah pada ruangan pertama
digunakan untuk mendisplay produk-produk yang dihasilkan oleh Gea
Craf. Pada sudut kanan terdapat meja kasir yang berfungsi sebagai tempat
transaksi

pembayaran.

Ruangan

ke

dua

sebagai

tempat

untuk

memproduksi barang-barang yang akan dijual maupun pesanan konsumen.
2. Alasan pemilihan lokasi perusahaan
Gea Craf berlokasi di Jl. Kapten Tendean No 24 Yogyakarta. Lokasi
tersebut sangat strategis dan mendukung kegiatan penjualan pada Gea
Craf. Hal tersebut dikarenakan Jl. Kapten Tendean dekat dengan
Malioboro yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang diminati
oleh warga Yogyakarta. Selain itu Malioboro merupakan obyek wisata
yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
c. Struktur organisasi
Strutur organisasi pada Gea Craf adalah sebagai berikut:

Pemilik

Kepala Toko

Administrasi

Pembuat daftar
gaji dan upah

Akuntansi

Kepegawaian

Keuangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Gea Craf
Fungsi dan tanggung jawab;
1. Pemilik
Pemilik dalam Gea Craf adalah pemegang saham tunggal atau pemilik
modal tunggal pada Gea Craf. Pemilik mempunyai tanggung jawab untuk
mengankat dan memberhentikan karyawan.
2. Kepala Toko
Kepala toko pada Gea Craf merupakan kaki tangan pemilik. Fungsi dan
tanggung jawab dari kepala toko adalah sebagai kontroler dari setiap
kegiatan yang ada pada Gea Craf, kemudian melaporkan kepada pemilik.
3. Administrasi
Bagian Administrasi pada Gea Craf melakukan kegiatan akuntansi yaitu
mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya
uang perusahaan.
4. Pembuat Daftar Gaji dan Upah
Pembuat daftar gaji dan upah bertugas menghitung besarnya gaji dan upah
karyawan pada Gea Craf.
5. Akuntansi

Akuntansi bertugas melakukan pencatatan kewajiban perusahaan atas
pembayaran gaji dan upah
6. Keuangan
Bagian keuangan bertugas melakukan pembayaran gaji dan upah.
d. Kegiatan Pokok
Kegiatan pokok pada Gea Craf adalah penjualan. Produk-produk yang dijual
pada Gea Craf adalah:
1. Kertas daur ulang
2. Bok
3. Tempat tisu
4. Buku.
5. Paper bag
6. Undangan
7. Souvenir
e. Strategi Penjualan
Strategi penjualan yang diterapkan pada Gea Craf adalah pendekatan kepada
pengunjung. Setiap pengunjung yang datang akan langsung ditemui oleh
karyawan

penjualan.

Pendekatan

yang

dilakukan

adalah

membuka

pembicaraan dengan menawarkan produk yang ada tetapi tetap memberi
kenyamanan pada pengunjung untuk melihat produk-produk yang ada.
f. Total Karyawan pada Gea Craf
Gea Craf memiliki total karyawan sejumlah 30 orang, dengan rincian sebagai
berikut:
Kepala Toko

: 1 orang

Bagian administrasi

: 1 orang

Kasir

: 1 orang

Karyawan penjualan

: 7 orang

Karyawan produksi

: 20 orang

g. Fasilitas dan Perlengkapan Perusahaan yang diberikan Kepada Karyawan
1) Gaji Pokok

Gaji pokok pada Gea Craf ini diberikan kepada kepala toko, bagian
akuntansi, kasir, karyawan penjualan dan karyawan produksi. Besarnya
gaji pokok berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat tanggung jawabnya.
Kepala toko mempunyai gaji pokok paling besar karena tanggung
jawabnya sebagai tangan kanan pemilik.
2) Bonus
a. Bonus target per shift
Bonus target per shief diberikan kepada karyawan penjualan jika
dalam shiefnya dia dapat mencapai taget penjualan yang telah
ditentukan Gea Craf.
b. Bonus omset 2%
Bonus omset 2% diberikan kepada karyawan penjualan diambil dari
total penjualan yang dia peroleh selama satu bulan.
3) Uang Lembur
Uang lembur ini diberikan kepada karyawan yang menggunakan hari
liburnya untuk tetap berangkat kerja. Besarnya uang lembur ini telah
ditentukan oleh Gea Craf yaitu sebesar Rp 25.000.
4) Tunjangan Hari Raya
Tunjangan ini hanya diberikan saat hari raya. Besarnya tunjangan ini
bervariasi pada setiap karyawan tergantung dari lamanya bekerja pada Gea
Craf.
5) Libur
Setiap karyawan pada Gea Craf berhak mendapatkan libur satu hari setiap
hari minggu.
Kewajiban yang harus dipenuhi karyawan Gea Craf adalah sebagai berikut:
1. Mentaati peraturan perusahaan.
2. Disiplin dalam menjalankan perusahaan.
3. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan.
4. Menjaga hubungan baik dengan karyawan, pelanggan maupun suplier.

Shif kerja pada Gea Craf dimulai dari jam 09.00 WIB hingga pukul 15.00
WIB untuk shief pagi. Sedangkan shief siang dimulai dari pukul 14.00 WIB
hingga pukul 21.00 WIB.
2. Data Khusus
a. Deskripsi Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf
Gea Craf menggunakan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
dalam mengatur kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan transaksi
penghitungan dan pembayaran gaji dan upah karyawan. Sistem penggajian pada
Gea Craf

merupakan sistem gaji tetap dengan variasi. Dalam sistem ini

karyawan mendapatkan gaji tetap, namun bila karyawan lembur atau melakukan
prestasi tertentu karyawan akan mendapatkan uang tambahan. Sebaliknya
apabila karyawan tidak masuk kerja atau terlambat kerja tanpa ijin atau alasan
yang jelas, maka gajinya akan dikurangi.
Pada Gea Craf Sistem Akuntansi Penggajian merupakan sistem
pembayaran yang diberikan kepala toko, bagian administrasi, kasir dan
karyawan penjualan yang dibayarkan setia awal bulan. Besarnya gaji yang
diberikan antara kepala toko, bagian administrasi, kasir dan karyawan penjualan
berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan karna jam kerja dan besarnya tanggung
jawab yang berbeda. Karyawan penjualan mendapatkan gaji pokok yang lebih
kecil dari pada kepala toko, bagian administrasi dan kasir. Namun demikian
karyawan penjualan mendapatkan bonus yang dihitung dari banyaknya
penjualan.
b. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
1. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam Sistem Pengupahan dan Penggajian pada
Gea Craf.
a. Fungsi Kepegawaian
Fugsi kepegawaian pada Gea Craf bertnggung jawab untuk mencari
karyawan baru, menyeleksi calon karyawan dan memberhentikan
karyawan baru dengan otorisasi dari pemilik. Pada Gea Craf fungsi
kepegawaian biasanya dilakukan pemilik, namun kepala toko juga dapat
melakukan kegiatan ini dengan otorisasi dari pemilik.

b. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung jumlah gaji dan upah
yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan kewajiban beban
karyawan. Potongan berasal dari hukuman atas ketidakhadiran karyawan
tanpa alasan yang jelas. Sedangkan bonus diberikan kepada karyawan
penjualan berdasarkan jumlah penjualan yang dilakukan. Setelah
menghitung gaji dan upah, bagian ini akan membuat daftar gaji dan
upah. Daftar gaji dan upah tersebut kemudian diserahkan kepada fungsi
pembayar gaji dan upah yang dilakukan oleh bagian administrasi.
c. Fungsi Keuangan
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran gaji dan
upah kepada karyawan. Setelah memperoleh daftar gaji dan upah,
Fungsi ini akan mengambil uang di bank dan mempersiapkan amplop
untuk pembayaran gaji dan upah. Pada Gea Craf fungsi ini masih
dilakukan oleh pemilik. Hal tersebut dikarenakan pemilik masih banyak
memegang peran dalam kegiatan arus kas pada perusahaan. Pemilik
akan

melakukan

kegiatan

evaluasi

terhadap

kinerja

karyawan

berdasarkan jumlah gaji dan upah. Pemilik akan meminta buku omset
sebagai dasar evaluasi.
d. Fungsi Akuntansi
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap
kewajiban perusahaan atas pembayaran gaji dan upah karyawan.
Pencatatan didasarkan atas daftar gaji dan upah yang telah ditanda
tangani oleh karyawan yang menerima gaji dan upah. Pencatatan ini
dilakukan oleh bagian administrasi.
2. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf
a) Kartu Induk Karyawan
Kartu ini merupakan dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan
penggajian dan pengupahan pada Gea Craf. Kartu ini berisi biodata atau
data diri karyawan, tanggal masuk maupun tanggal keluar karyawan

yang bekerja pada Gea Craf. Selain itu dalam kartu ini juga terdapat
informasi mengenai gaji pokok maupun tarif upah karyawan.
Tabel 1. Kartu Induk Karyawan
KARTU INDUK KARYAWAN
1. NOMOR INDUK KARYAWAN: 6.
............
2.

NAMA

LENGKAP

....................................
3.

:

............................................

: 7.

BAGIAN

:

......................................................

ALAMAT KARYAWAN : 8.
………………..

4.

PENDIDIKAN

TANGGAL MASUK :

...................................

KOTA

: 9.

GAJI

POKOK

:

.......................................................... .............................................
5.

TANGGAL

LAHIR

......................

: 10.TANGAL

BERHENTI

:

............. .

MENGETAHUI

PEMILIK

b) Nota Penjualan
Nota penjualan merupakan dokumen pendukung dalam kegiatan
penggajian dan pengupahan pada Gea Craf. Pada kegiatan pembuatan
daftar

gaji

dan

upah,

dokumen

ini

digunakan

untuk

mencocokkanpenjualan yang di catat pada buku omset oleh karyawan
penjualan.
Tabel 2. Nota Penjualan

r um a h pr oduk s i :
box peningset-hantaran manten
box k a do, bo x k em as an
p a p e r b a g , re cycl e p a p e r
kre a si d a u r u l a n g
kreasi sarung bantal & tas

Nama

...........................................

Alamat

...........................................

Telp

..........................................

M E L AYA N I

Order masuk

..........................................

PESANAN

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

Order selesai ...........................................

r e c y c l e
a d a l a h
b e n t u k
ke p e d u lia n
k
i
t
a
t e rh a d a p
b
u
m
i
&
a
l
a
m
i
n
i
save our planet

ba la ge a

(penerima)

(pengorder)

a. Daftar gaji dan Upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah karyawan yang berhak
diterima karyawan Gea Craf setiap bulan

Tabel 3. Daftar Gaji dan Upah
DAFTAR GAJI DAN UPAH KARYAWAN
GEA CRAF
Bulan......................2010
Nama

Nik

Jumlah

Tanda Tangan

(Administrasi)

(Pemilik)

a) Amplop gaji dan Upah
Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam
amplop gaji dan upah. Dihalaman muka amplop gaji dan upah karyawan
berisi informasi mengenai nama karyawan.
3. Catatan akuntansi yang terkait dengan Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf.
a) Buku Omset
Buku ini digunakan untuk mencatat kehadiran dan penjualan yang
dilakukan oleh karyawan penjualan. Pada buku omset terdapat enam
kolom yaitu tanggal, nomor, nb, debet, kredit dan saldo. Pada kolom
nomor akan diisi nik karyawan yang melakukan transaksi penjualan,
Data ini yang digunakan sebagai presensi karyawan. Pada kolom nb
akan diisi oleh nama barang yang dijual oleh karyawan. Sedangkan
kolom debet berisi harga barang dan kolom saldo berisi jumlah
keseluruhan penjualan. Kolom kredit biasanya hanya dikosongi. Buku
ini sangat berperan dalam perhitungan bonus karyawan penjualan. Buku
ini dipegang oleh karyawan penjualan dan karyawan produksi.
Tabel 4. Buku Omset
TANGGAL

NO

NB

DEBET

KREDIT

SALDO

b) Jurnal Umum
Gea Craf menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi
penggajian dan pengupahan.
4. Prosedur yang membentuk Sistem akuntansi Pengupahan dan Penggajian
pada Gea Craf.
a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
Prosedur ini dilakukan oleh karyawan penjualan dan karyawan produksi
dengan melakukan presensi pada buku omset. Buku ini akan diserahkan
pada bagian akuntansi sebagai fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
b. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah
Prosedur ini dilakukan dalam pembuatan daftar gaji dan upah pada Gea
Craf adalah sebagai berikut:
1) Fungsi daftar gaji dan upah menerima buku omset dari karyawan
penjualan dan karyawan produksi.
2) Mengumpulkan dokumen yang digunakan dalam penghitungan gaji
karyawan yaitu kartu induk karyawan, nota penjualan dan buku
omset bagi karyawan penjualan.
3) Menghitung upah, gaji, bonus dan uang lembur karyawan.
4) Membuat daftar gaji dan upah karyawan.
5) Menerahakan daftar gaji dan upah kepada pemilik.
c. Prosedur pembayaran gaji dan upah
Prosedur yang dilakukan dalam proses pembayaran gaji dan upah pada
Gea Craf adalah sebagai berikut:
a. Menerima gaji dan upah dari bagian akuntansi.
b. Mengambil uang di bank
c. Menyiapkan uang beserta amplop gaji dan upah.
d. Membayarkan

gaji

dan

upah

kepada

karyawan,

karyawan

menandatangani daftar gaji dan upah pada kolom tanda tangan.

e. Pada prosedur ini biasanya pamilik akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja karyawan.
d. Prosedur pencatatan akuntansi
Prosedur ini dilakukan Gea Craf untuk mencatat kewajiban yang
dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan penggajian dan pengupahan.
Prosedur ini juga dilakukan oleh bagian akuntansi. Berdasarkan daftar
gaji dan upah yang telah ditanda tangani oleh karyawan penerima gaji
dan upah, bagian administrasi mencatat kewajiban perusahaan yang
dikeluarkan dalam kegiatan penggajian dan pengupahan pada jurnal
umum.
5. Bagan alir (Flowchart) Sistem akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada
Gea Craf;

Karyawan Penjualan dan Produksi

Mulai

Mencatat
presensi dan
penjualan

Bagan Pembuat Daftar Gaji Upah

1

Buku
omset
T

Buku
omset
Menghitung
gaji dan upah
1

Membuat daftar
gaji dan upah
T : Diarsip berdasarkan tanggal

Daftar gaji
dan upah

1

Gambar 2. Bagan Alir Sitem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf
Bagan keuangan

Bagan akuntansi
2

1

Daftar gaji
dan upah

Daftar gaji

Mencatat
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jurnal
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Jurnal
umum

Menyiapkan
amplop beserta
gaji dan uoah

Daftar gaji
T

Membayarkan gaji
dan meminta tanda
tangan karyawan
pada daftar gaji dan
upah

Daftar gaji dan
upah

Selesai

Ditanda tangani
sebagai bukti
lunas

T : Diarsip berdasarkan tanggal

2

Gambar 3. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf

B. Pembahasan
1. Analisis sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Berdasarkan uraian mengenai Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf, dapat diketahui bahwa Sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan yang diterapkan selama ini masih sangat sedrerhana. Hal tersebut
terlihat dari prosedur-prosedur yang berkaitan dalam Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan masih kurang lengkap. Selain itu, kurangnya
dokumen serta catatan yang digunakan, menjadikan Sistem akuntansi Pengupahan
dan Penggajian pada Gea Craf rawan terhadap kecurangan dan manipulasi.
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf masih sangat terbatas. Penggunaan daftar gaji dan
daftar upah sebagai dokumen Sistem akuntansi Penggajian dan Pengupahan
kurang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Daftar gaji
dan upah pada Gea Craf yang hanya berisi jumlah gaji dan upah karyawan, tidak
memberikan informasi yang cukup bagi pemilik untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja karyawan. Seharusnya daftar gaji dan upah tidak hanya berisi
jumlah gaji dan upah yang berhak diterima karyawan, namun juga berisi rincian
penghasilan dan potongan untuk karyawan.
Pembayaran gaji yang dilakukan sendiri oleh pemilik memiliki kelebihan
dan kekurangan. Kelebihannya adalah terciptanya komunikasi antara pemilik
dengan karyawan. Pada kegiatan ini, pemilikdapat melakukan evaluasi terhadap
kinerja karyawan. Hal ini tidak dapat terus dilakukan apabila perusahaan
mengalami perkembangan dan mempunyai karyawan yang semakin banyak. Oleh
karena itu perlu dibentuk bagian yang menangani kegiatan ini. Namun, pemilik
tetap dapat mengetahui kinerja karyawan melalui laporan yang terbentuk dari
kegiatan penggajian dan pengupahan ini.
Tidak terdapatnya presensi karyawan pada Gea Craf akan sangat
merugikan perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan karyawan kurang
disiplin dan kurang bertanggung jawab terhadap jam kerjanya. Untuk catatan
akuntansi yang digunakan, penggunaan satu buku omset untuk setiap dua
karyawan penjualan menyulitkan bagian administrasidalam pembuatan daftar gaji

dan upah. Selain itu penggunaan buku omset menyulitkan kegiatan pengarsipan
karena membutuhkan ruang yang cukup besar sehingga biasanya pada Gea Craf
ini akan dibuang setelah penuh.
Dalam pengendalian intern, Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
pada Gea Craf masih ada kesempatan terjadi manipulasi terhadap manipulasi atau
kekurangan. Hal ini dikarenakan kurangnya otorisasi terhadap dokumen maupun
kegiatan yang berkaitan dengan dengan Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan.
Setelah dilakukan analisis terhadap Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf, terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya:
a. Dilihat dari fungsinya
Tidak terdapatnya fungsi pencatatan waktu yang independen. Pencatatan
waktu hadir yang dilakukan sendiri oleh karyawan dapat menimbulkan
kecurangan. Tidak adanya presensi juga dapat menyebabkan karyawan tidak
disiplin dan kurang bertanggung jawab terhadap jam kerjanya.
b. Dilihat dari dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan pada Gea Craf masih sangat terbatas dan sederhana:
1. Tidak ada dokumen yang digunakan untuk presensi karyawan
2. Tidak terdapatnya rincian gaji dan upah, sehingga karyawan tidak tahu
rincian gaji dan upah yang berhak diterima
3. Daftar gaji dan upah yang masih sangat sederhana, kurang memberikan
infomasi kepada pemilik.
c. Dilihat dari catatan akuntansi yang digunakan
Penggunaan satu buku omset untuk dua orang karyawan menylitkan untuk
pengarsipan. Selain itu juga menyulitkan pembuatan daftar gaji dan upah
untuk menghitung jumlah bonus karyawan. Penggunaan buku omset
memerlukan ruang yang cukup besar untuk pengarsipan, sehingga selama ini
apabila buku omset telah selesai dipakai biasanya langsung dibuang. Selain itu
penggunaan jurnal umum saja sebagai catatan akuntansi dirasa tidak cukup.

d. Dilihat dari prosedur yang digunakan
1. Seharusnya terdapat prosedur pencatatan waktu hadir yang dilakukan oleh
seluruh karyawan Gea Craf.
2. Pelaksanaan prosedur pembayaran gaji dan upah yang dilakukan oleh
pemilik tidak dapat dilakukan lagi apabila perusahaan telah mengalami
banyak perkembangan dan telah memiliki banyak karyawan.
3. Prosedur pencatatan akuntansi seharusnya tidak hanya sampai pada jurnal
umum saja, tetapi sampai tahap posting ke dalam buku besar.
e. Dilihat dari pengendalian intern
1. Formulir yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan belum bernomor urut dan tercetak.
2. Pengisian daftar hadir karyawan tidak diawasi oleh bagian pencatat waktu,
karna tidak terdapat bagian pencatat waktu.
3. Terdapat pengungkapan fungsi yang dilakukan oleh bagian administrasi
yaitu sebagai fungsi pembuat daftar gaji dan fungsi akuntansi.
4. Daftar gaji dan upah tidak diverifikasi kebenarannya sebelum dilakukan
kegiatan pembayaran gaji dan upah.
2. Desain Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Desain merupakan proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke
dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai
informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem berisi desain sistem baru
yang merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada. Desain sistem ini
meliputi perancangan dokumen, catatan akuntasi, prosedur, bagan alir (flowchart)
dan desain Sistem Pengendalian Intern.
A. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan.
Dalam merancang atau mendesain suatu dokumen atau formulir, prinsipprinsip dasar ini harus diperhatikan:
1. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau copy formulir.
2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.
3. Buatlah rancangan formulir sederhana dan seringkas mungkin.

4. Masukanlah unsur Internal check dalam merancang formulir.
5. Cantumkanlah nama dan alamat perusahaan pada formulir yang hadir
akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar.
6. Cantumkanlah nama formulir untuk memudahakan identifikasi.
7. Beri nomor untuk identifikasi formulir.
8. Cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir.
9. Cetaklah garis pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi dengan
tulisan tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik,
garis tidak perlu dicetak, karna mesin ketik akan dapat mengatur spasi
sendiri, dan juga jika bergaris.
10. Cantumkan nomor urut cetak.
11. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya
membutuhkan tanda √ atau * atau dengan menjawab ya atau tidak, untuk
menghemat waktu pengisian.
12. Susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau
dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai atau cetaklah dengan
kertas tanpa karbon ( Carbonless paper ).
13. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut
blok0blok daerah yang logis berisi data yang saling terkait.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan pada Gea Craf masih sangat terbatas dan sederhana. Oleh karena
itu dibuat rancangan dokumen yang dapat digunakan dalam Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf.
Dokumen yang dirancang adalah:
a. Kartu Jam Hadir
Pada perancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada
Gea Craf akan digunakan mesin pencatat waktu (attendance time recorder)
yaitu alat untuk mencatat jam datang dan pulang untuk masing-masing
karyawan setiap hari dalam periode pembayaran. Alat ini dapat ditempatkan
pada pintu masuk perusahaan, ruang ganti pakaian atau pada setiap

departemen. Pemilihan lokasi penempatan alat ini tergantung pada macammacam faktor seperti besarnya perusahaan, jenis karyawan dan lain-lain. Pada
Gea Craf, alat ini akan diletakkan pada sebelah dalam pintu masuk toko.
Dengan menggunakan mesin pencatat waktu, maka akan dibutuhkan
kartu jam hadir. Dokumen ini akan digunakan untuk mencatat jam hadir setiap
karyawan.

Kegiatan

pencatatan

waktu

hadir

ini

bermanfaat

untuk

meningkatkan kedisiplinan karyawan dan mempermudah dalam mengetahui
jumlah lembur karyawan dan hari masuk karyawan produksi. Pada Gea Craf
kegiatan lembur dilakukan oleh karyawan tanpa perintah dari pemilik.
Biasanya lembur ini dilakukan pada jatah hari libur karyawan. Karyawan yang
sedang membutuhkan uang lebih biasanya akan menggunakan jatah liburnya
untuk lembur.
Setiap karyawan Gea Craf akan memperoleh satu kartu jam hadir.
Dengan demikian, tidak hanya karyawan penjualan dan produksi saja yang
melakukan presensi, tetapi semua karyawan pada Gea Craf akan melakukan
presensi. Kartu hadir yang akan digunakan pada Gea Craf berbentuk:

Tabel 5. Rancangan Dokumen Kartu Jam Hadir

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

NIK
NAMA
BAGIAN
BULAN

MASUK

LEMBUR

PAGI

SIANG

TELAT

LEMBUR

Tgl Masuk Keluar

Masuk Keluar Masuk Keluar Jam

b. Rekap Daftar Hadir
Dokumen ini berisi tentang ringkasan presensi karyawan dalam satu bulan.
Rekap daftar hadir yang akan digunakan pada Gea Craf akan berbentuk
sebagai berikut:
Tabel 6. Rancangan Dokumen Rekap Dafatr Hadir
Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

REKAP DAFTAR HADIR KARYAWAN
Bulan.......................2010

No

Nama

:

Nik

:

Bagian

:

Masuk

Lembur

Telat

Sakit

Izin

Alpha

Mengetahui

(

)
c. Daftar Gaji dan Upah
Sebelumnya pada Gea Craf telah menggunakan daftar gaji dan upah.Namun
daftar gaji yang digunakan sangat sedrehana dan tidak terpisah sehingga

informasi yang disampaikan kurang lengkap. Selain itu daftar gaji dan upah
juga berfungsi sebagai bukti kas keluar. Daftar gaji yang akan digunakan pada
Invider Shop adalah sebagai berikut;
Tabel 7.Rancangan Dokumen Daftar Gaji

S

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

DAFTAR
GAJI
e
Bulan...............2010
d
Karyawan
bagian :...........................
a
Bonus

n
No
Nama Nik Gaji
g
k

Lembur Potongan Gaji

pokok Per

a

target 2%

piece

Tanda

bersih tangan

omset

n

d
a
f
t
a
r

Yogyakarta , .......................

u
p

( Administrasi )

a
h yang akan digunakan pada Gea Craf adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Rancangan Dokumen Daftar Upah

( Pemilik )

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

DAFTAR UPAH
Bulan................2010
Karyawan bagian : ...................
No

Nama

Nik

Upah/hari

Upah bersih

(jml

Tanda
tangan

hari*@)

TOTAL

Yogyakarta
, .............................

(
( Pemilik )

Administrasi

)

d. Rincian Gaji dan Upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan
dalam pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan
bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang berhak diterima.
Invider Shop belum menggunakan dokumen ini dalam sistem penggajian dan
pengupahan. Rincian gaji dan upah yang dapat digunakan pada Invider Shop
adalah sebagaberikut:
Tabel 9. Rancangan Dokumen Rincian Upah

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

RINCIAN UPAH
Bulan......................2010
Nama karyawan :
NIK

:

Bagian

:

Jumlah hari x @
Lembur

Upah bersih

Bagian keuangan

(

)

e. Bukti Kas Keluar
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang akan dibuat oleh
fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi yang ada

dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan
upah. Bukti kas keluar yang akan digunakan paada Invider Shop adalah
sebagai berikut;
Tabel 10. Rancangan Dokumen Bukti Kas Keluar

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

Nomor :
Tanggal :

BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada
Jumlah
Terbilang
Untuk

Administrasi
Pemilik

(

)

(

)

B. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan.
Catatan akuntansi yang akan digunakan dalam Sistem Akuntansi
Penggajian dan Pengupahan pada Invider Shop adalah sebagai berikut:
1) Laporan Penjualan Bulanan Karyawan
Catatan ini dirancang sebagai pengganti buku omzet yang digunakan pada
Invider Shop. Penggunaan satu buku omzet untuk dua orang karyawan
penjualan dirasa tidak efektif. Catatan ini akan dimiliki oleh setiap
karyawan penjualan. Catatan ini akan memudahkan bagian administrasi

untuk menghitung bonus karyawan. Selain itu, penggunaan laporan
penjualan juga memudahkan dalam pengarsipan. Rancangan laporan
penjualan bulanan untuk Invider Shop adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Rancangan Dokumen Laporan Penjualan Bulanan Karyawan

Jl. Kapt P. Tendean no. 24 Yogyakarta
(0274) 6889234
cp. 081802738924, 081804138290

LAPORAN PENJUALAN
Bulan..............2010
Nama :
Nik

:

T

JENIS

G

KERTAS

BOK

L

PAPER

BUKU

BAG

SOUV

TOTA

ENIR

L

J

J

J

J

J

J

M HAR

M HAR

M HAR

M HA

M HA

M HA

L GA

L

L

L

L RG

L RG

A

A

GA

GA

RG
A

TOTAL
Mengetahui

(

)

C. Prosedur yang digunakan dalam Sistem Akuntansi penggajian dan
Pengupahan.
Prosedur yang akan digunakan dalam sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan pada Gea Craf adalah:
1. Karyawan Penjualan
Prosedur yang dilakukan oleh karyawan penjualan adalah mencatat
penjualan yang dilakukan dalam tiap bulannya kemudian mengumpulkan
laporan tersebut pada bagian pembuat daftar gaji dan upah.
2. Bagian Pencatatan Waktu Hadir
Prosedur kegiatan yang akan dilakukan oleh bagian pencatatan waktu
hadir, adalah:
a. Setiap karyawan Gea Craf akan melakukan presensi dengan
memasukkan kartu hadir ke dalam mesin presentasi. Kegiatan ini akan
diawasi oleh kepala toko untuk memastikan bahwa hanya kartu hadir
karyawan yang bersangkutan sajalah yang dimasukan ke dalam mesin
presentasi.
b. Berdasarkan kartu hadir karyawan, bagian waktu akan membuat rekap
daftar hadir karyawan yang akan diserahkan kepada bagian pembuat
daftar gaji beserta kartu jam hadir.

3. Bagian Pembuatan Daftar Gaji dan Upah
Prosedur yang akan dilakukan oleh bagian pembuatan daftar gaji dan upah
adalah:
a. Menerima laporan penjualan dari karyawan penjualan.
b. Menerima rekap daftar hadir karyawan dan kartu jam hadir.
c. Menghitung jumlah gaji, upah, bonus dan lembur karyawan
berdasarkan rekap daftar hadir, kartu induk karyawan, laporan
penjualan bulanan yang akan diferifikasi kebenarannya dengan
dicocokkan nota penjualan.
d. Membuat daftar gaji dan daftar upah karyawan.
e. Membuat rincian gaji dan rincian upah karyawan.
f. Mengarsip kartu jam hadir karyawan berdasarkan tanggal.
g. Menyerahkan rekap daftar gaji, laporan penjualan, daftar gaji dan
upah, rincian gaji dan upah ke bagian utang.
h. Menerima daftar gaji yang telah ditandatangani beserta bukti kas
keluar lembar kedua untuk diarsip berdasarkan tanggal.
4. Bagian Utang
Prosedur yang akan dilakukan oleh bagian ini adalah:
a. Menerima rekap daftar hadir, laporan penjualan, daftar gaji dan upah,
rincian gaji dan upah.
b. Memverifikasi penghitungan gaji dan upah.
c. Membuat bukti kas keluar rangkap dua.
d. Bukti kas keluar ini akan dimintakan tanda tangan kepada pemilik.
e. Menyerahkan daftar gaji dan upah, rincian gaji dan upah dan bukti kas
keluar kepada bagian keuangan.
f. Mengarsip rekap daftar hadir berdasarkan tanggal dan laporan
penjualan berdasarkan abjad.
Dalam Gea Craf, bagian ini dapat dirangkap dengan bagian akuntansi oleh
karyawan administrasi.
5. Bagian Keuangan
Prosedur kegiatan yang dilakukan oleh bagian ini adalah:

a. Menerima daftar gaji dan upah, rincian gaji dan upah serta bukti kas
keluar dari bagian akuntansi.
b. Mengambil uang ke bank. Pada bagian kegiatan ini, apabila tidak
dilakukan oleh pemilik maka akan digunakan surat kuasa untuk
pengambilan uang di bank.
c. Menyiapkan uang dan memasukkan uang dalam amplop gaji dan upah
beserta rincian gaji dan upah.
d. Membayarkan

gaji

dan

upah

kepada

karyawan,

karyawan

menandatangani daftar gaji dan upah pada kolom tanda tangan.
e. Membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukung.
f. Daftar gaji dan upah yang sudah ditanda tangani oleh karyawan
(sebagai bukti bahwa gaji dan upah telah diambil oleh para karyawan)
dan bukti kas keluar lembar kedua diserahkan kepada bagian pembuat
daftar gaji dan upah.
g. Menyerahkan bukti kas keluar lembar pertama kepada bagian
akuntansi.
Melihat perkembangan Gea Craf yang akan semakin besar dan
memiliki banyak karyawan, bagian ini tidak dapat dilakukan oleh pemilik.
Oleh karena itu, bagian ini dapat dilakukan oleh kasir yang mempunyai
fungsi sebagai bagiab keuangan.
6. Prosedur Pencatatan Akuntansi
a. Menerima bukti kas keluar lembar pertama dari bagian keuangan.
b. Mencatat pada jurnal umum.
c. Mengarsip bukti kas keluar berdasarkan nomor.

D. Bagan Alir (flowchart) Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir
dokumen. Bagan alir dokumen merupakan suatu diagram

sistem yang

menampilkan aliran data dan rangkaian tahapan operasi suatu sistem. Bagan
alir penggajian dan pengupahan menggambarkan aliran prosedur atau kegiatan
penggajian dan pengupahan dalam suatu sistem. Gea Craf belum memiliki

bagan alir (Flowchart), oleh karena itu akan dirancangkan suatu bagan alir
(flowchart) yang telah disesuaikan dengan perancangan prosedur penggajian
dan pengupahan. Perancangan bagan alir Sistem Akuntansi Penggajian dan
Pengupahan adalah sebagai berikut:
Karyawan Penjualan

Bagian pencatat waktu

Mulai

Mulai

Mencatat
penjualan

Mengawasi
presensi
karyawan

Laporan
penjualan

Membuat rekap
daftar hadir

1

Kartu jam
hadir
Rekap daftar
hadir
karyawan

2

Gambar 4 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian Setelah Terdapat Penambahan
Bagian dan Dokumen
Pembuat

daftar

2

gaji

dan

1

6

Laporan
penjualan

KJH
RDH

upah

T

Daftar gaji
Bukti kas
keluar
T

Menghitung
gaji

Membuat
daftar dan
rincian gaji

RDH

Laporan
penjualan

Rincian gaji
Daftar gaji
KJH
RDH
T
3

: Kartu Jam Hadir
: Rekap Daftar Hadir
: Diarsip berdasarkan tanggal

Gambar 5. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Bagan Utang

3
Laporan
penjualan
RDH
Rincian gaji
Daftar gaji
T

A

Membuat
bukti kas
keluar

Rincian gaji
Daftar gaji
2
1

Bukti kas
keluar

4

Gambar 6. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Bagan Keuangan

4

1

Rincian upah
Daftar gaji

Rincian gaji
2

Daftar gaji
1

2

Bukti kas
keluar

Menyiapkan
uang dan
memasukkan
uang ke amplop
gaji

Membayarkan
gaji dan
memintakan
tanda tangan
karyawan

Membubuhkan
bukti lunas pada
buku dan dokumen
pendukung

1

1

Bukti kas
keluar
6
5

Dimasuk
kan
dalam
amplop
gaji
bersama
uang gaji

Gambar 7. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen

Bagan Akuntansi

5

Bukti kas
keluar

Mencatat
pada jurnal
umum

Jurnal
umum

Bukti kas
keluar

N
Selesai

N

: Diarsip berdasarkan nomor

Gambar 8. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Perancangan bagan alir Sistem akuntansi Pengupahan adalah sebagai berikut:
Bagan Pencatat Waktu Hadir

Mulai

Mengawasi
presensi
karyawan

Membuat
rekap daftar
hadir

Kartu Jam
Hadir
Rekap Daftar
Hadir
Karyawan
1

Gambar 9. Bagan Alir Sistem Akuntansi PengupahanSetelah Terdapat Penambahan
Bagian dan Dokumen
Bagan Pembuat Daftar Gaji dan Upah

1

7

KJH
RDH

Daftar upah
Bukti kas
keluar

T

T

Menghitung
upah

Membuat
daftar dan
rincian upah

Rincian
upah
Daftar upah

2

KJH
RDH
T

: Kartu Jam Hadir
: Rekap Daftar Hadir
: Diarsip berdasarkan tanggal

Gambar 10. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengupahan (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Bagan Utang
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Daftar upah

T
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1

Bukti kas keluar

3

Gambar 11. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengupahan (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Bagan Keuangan
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3

Rincian
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Gambar 12. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengupahan (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen
Bagan Akuntansi
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pada jurnal
umum

Jurnal
umum
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Gambar 13. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pengupahan (lanjutan) Setelah Terdapat
Penambahan Bagian dan Dokumen

E. Perancangan Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan
Menurut Mulyadi (2001 : 163) SPI meliputi struktur organisasi,
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan
definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa SPI sangat mendukung terciptanya
suatu sistem yang efektif dan efisiensi. Adapun desain SPI yang dirancang
untuk Sistem Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf adalah sebagai
berikut:
1. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah terpisah dari fungsi pembayaran gaji
dan upah.
Dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan, fungsi pembuat
daftar gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab
atas penghitungan penghasilan setiap karyawan. Hasil penghitungan
penghasilan karyawan yang dituangkan dalam daftar gaji dan upah akan
diserahkan kepada fungsi pembayaran gaji dan upah beserta dokumen
pendukung untuk dicek ketelitian dan keandalannya, sebelum gaji dan
upah dibayarkan kepada karyawan yang berhak.
2. Fungsi pencatatan waktu terpisah dan fungsi operasi.
Untuk menjain keandalan data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu
hadir tidak boleh dilakukan oleh bagian operasi.
3. Setiap karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah
harus mempunyai kartu karyawan.
Untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang
tidak berhak, setiap pencantuman karyawan dalam daftar gaji dan upah
harus mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang.

4. Setiap penghitungan bonus karyawan harus berdasarkan laporan penjualan
karyawan yang dicocokan dengan nota penjualan yang telah diarsip bagian
akuntansi.
Pengguna nota berfungsi untuk memverifikasi pencatatan penjualan yang
dilakukan oleh karyawan penjualan. Hal ini dilakukan untuk menghindari
manipulasi pencatatan penjualan yang dilakukan oleh karyawan penjualan.
5. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
Daftar gaji dan upah akan diverifikasi kebenarannya dan diotorisasi oleh
bagian utang.
6. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasikan
oleh bagian akuntansi dari pemilik.
Setelah mendapatkan daftar gaji dan upah dari bagian pembuat daftar gaji
dan upah, bagian akuntansi (bagian utang) akan mengisi dan
menandatangani bukti kas keluar sebagai perintah kapada fungsi keuangan
untuk mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal dan untuk keperluan
seperti yang tercantum pada dokumen tersebut. Sebelum mengisi bukti kas
keluar, bagian utang (bagian akuntansi) terlebih dahulu melakukan
verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji dan upah.
7. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi
oleh bagian pencatat waktu.
Untuk menjamin keandalan data jam hadir yang direkam dalam kartu jam
hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Dengan diawasinya perekaman jam
hadir karyawan oleh fungsi pencatat waktu dapat dihindari perekaman jam
hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir di perusahaan.
8. Karyawan yang telah keluar harus segera dicoret dari daftar gaji dan upah.
Karyawan yang telah keluar, tanggal keluarnya akan dicatat pada kartu
induk karyawan sehingga pada saat pembutan daftar gaji dan upah,
namanya tidak lagi dicantumkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dan analisis lebih lanjut terhadap
hasil penelitian serta dilanjutkan dengan perancangannya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan tentang Sistem akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Gea
Craf sebagai berikut:
1. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan paad Gea Craf
masih sangat sederhana. Hal tersebut terlihat dari prosedur-prosedur yang
berkaitan dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan masih kurang
lengkap. Kurangnya dokumen serta catatan akuntansi yang digunakan,
menjadikan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Gea Craf
terhadap kecurangan dan manipulasi. Selain itu, masih terdapat perangkapan
tugas oleh bagian administrasi sebagai fungsi pembuat daftar gajidan upah serta
sebagai fungsi pencatatan akuntansi.
2. Perancangan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan bagi Gea Craf adalah
perancangan sistem yang lebih lengkap. Perancangan ini menghadirkan fungsi
pencatat waktu. Fungsi pencatat waktu akan bertugas untuk melakukan pencatatan
waktu hadir bagi seluruh karyawan pada Gea Craf, sehingga tidak hanya
karyawan penjualan dan produksi saja yang melakukan presensi.

B. Saran
Berdasarkan analisis terhadap Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
serta perancangannya pada Gea Craf, maka saran yang diajukan adalah:
1. Sebaiknya dibentuk fungsi keuangan yang bertanggung jawab terhadap keluar
masuknya kas perusahaan. Pengelolaan oleh pemilik dapat menyebabkan
tercampurnya kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi.
2. Pelaksanaan presensi wajib dilakukan, baik menggunakan mesin waktu maupun
manual.

3. Pemisahan prosedur dan wewenang serta penugasan yang jelas terutama pada
bagian pembuatan daftar gaji dan bagian akuntansi sangat diperlukan sehingga
tidak terjadi penggandaan tugas.
4. Dibandingkan dengan bidang kegiatan perusahaan lainnya, bidang penggajian dan
pengupahan paling ideal untuk dikomputerisasikan karena dalam bidang
penggajian dan pengupahan terdapat banyak kegiatan penghitungan dan sifatnya
berulang-ulang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan
perancangan

Sistem

Akuntansi

Penggajian

dan

Pengupahan

yang

terkomputerisasi.
5. Sebaiknya dalam pembayaran gaji dan upah karyawan dilakuian melalui rekening
bank

