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ABSTRAK 
 
Ariek Asriyani, 2005. “ Sistem Penggajian Karyawan Pada Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus”. Tugas Akhir. Jurusan Ekonomi Program 
Studi Akuntansi D III Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Sistem Penggajian Karyawan 

Setiap Perusahaan/Badan Usaha selalu membutuhkan faktor tenaga kerja 
manusia, dalam hal ini adalah karyawan. PDAM Kabupaten Kudus merupakan 
suatu BUMD yang bergerak dibidang produksi dan distribusi air minum. Dimana 
persoalan tentang penggajian merupakan usaha yang tepat untuk memicu kinerja 
karyawan dan juga meningkatan kualitas kerja karyawan tersebut. Balas jasa yang 
biasanya diberikan oleh Perusahaan yaitu berupa gaji. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana sistem Penggajian Karyawan yang 
diterapkan pada PDAM Kabupaten Kudus. 2) Unsur-Unsur apa saja yang terkait 
dalam sistem penggajian pada PDAM Kabupaten Kudus. 

Lokasi kajian dalam penelitian ini adalah di PDAM Kabupaten Kudus yang 
berlokasi di Jalan Mejobo No 34 Kudus, Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan 
data meggunakan Dokumentasi dan Wawancara (interview). Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah Metode Diskriptif Kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain : pemaparan tentang unsur-unsur 
yang terkait dalam sistem penggajian dan bagaimana sistem penggajian yang 
diterapkan pada PDAM Kabupaten Kudus. Dari hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkait dalam sistem penggajian pada PDAM 
Kabupaten Kudus meliputi : 1) bagian yang terkait dalam penggajian antara lain ; 
Bagian personalia, Bagian Pembuat Daftar Gaji, Bagian Keuangan Sub Bagian 
Kas, Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran, Bagian Juru Bayar dan Bagian 
Jurnal. 2) dokumen yang digunakan dalam penggajian adalah ; Daftar Hadir/Kartu 
Absensi, Surat Perubahan Gaji, Daftar Gaji, Kartu Gaji, Voucher Kas Besar 
(VKB), Amplop Gaji, Rekapitulasi Cuti, Dokumen Pendukung Perubahan Gaji, 
dan Rekap Daftar Gaji. 3) catatan akuntansi yang digunakan antara lain : Jurnal 
Pengeluaran Kas, Buku Besar, Kartu Gaji/Struk Gaji. 4) Prosedur yang 
membentuk sistem penggajian pada PDAM Kabupaten Kudus adalah : Prosedur 
Pembuatan Daftar Gaji dan Prosedur Pembayaran Gaji. 
Sistem Penggajian Karyawan pada PDAM Kabupaten Kudus harus dilakukan 
pengawasan dan penanganan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan 
penyimpangan dalam pembayaran gaji. Semua bagian-bagian yang terkait harus 
dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya sehingga dalam 
pembayaran gaji dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap Perusahaan atau Badan Usaha selalu membutuhkan faktor tenaga 

kerja manusia, dalam hal ini adalah karyawam. Karyawan merupakan orang 

pribadi yang di pekerjakan dalam Perusahaan (pemberi kerja) yang melakukan 

pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis 

(Soemarso S. R, 1999: 354). Peran serta seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian tujuan Perusahaan. Untuk 

pencapaian tujuan Perusahaan di butuhkan adanya balas jasa atau pembayaran 

gaji yang sesuai bagi karyawan yang dapat menjadi salah satu usaha untuk 

memacu kinerja karyawan. 

Pemberian gaji merupakan kegiatan rutin bagi Perusahaan sehingga 

merupakan pengeluaran Perusahaan yang relatif besar karena itu diperlukan 

suatu sistem penggajian yang baik agar dalam pelaksanaan penggajian dari 

perhitungan sampai pembayaran dapat berjalan dengan efisien dan lancar. 

Dengan cara tersebut maka akan memberi kemudahan dalam pengawasan 

pelaksanaan penggajian. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus merupakan 

suatu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang produksi dan 

distribusi Air Minum  yang meliputi daerah Kabupaten Kudus. Di mana 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kudus merupakan Perusahaan cukup 

besar dimana persoalan tentang sistem penggajian pegawai menjadi masalah 

yang lebih penting karena pegawai yang di butuhkan cukup banyak. Sehingga 

untuk menetapkan gaji maka seorang pimpinan harus mengetahui tentang 

produktivitas, jabatan/golongan, lama kerja dan prestasi kerja masing-masing 

karyawan. Dengan demikian, maka sistem penggajian pada PDAM Kabupaten 

Kudus harus mendapat pengawasan dan penanganan yang khusus dalam 

pembayaran gaji agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. 

  Gaji dapat dijadikan sebagai pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih 

giat dan rajin. Dengan gaji yang dibayarkan pada karyawan dapat mencukupi 

kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pada Umumnya gaji yang dibayarkan pada 

karyawan secara tetap per bulan berdasarkan jabatan, pengalaman kerja dan 

tingkat pendidikan yang dimilikinya. Pemberian gaji yang cukup tinggi akan 

merupakan perangsang dalam pelaksanaan bekerja. Oleh karena itu, gaji yang 

diberikan pada karyawan akan mempengaruhi juga terhadap produktivitas kerja, 

maka Perusahaan harus memberi imbalan jasa secara wajar sesuai dengan 

prestasi yang dimiliki masing-masing pada diri karyawan. Sehingga apa yang 

akan di harapkan oleh Perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa 

yang di inginkan. 

 Suatu Perusahaan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik dan 

jelas karena apabila Perusahaan tersebut tidak memiliki sistem penggajian yang 

baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan di dalam 
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melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadi 

penyimpangan maupun penyelewengan maka harus di lakukan pemisahan tugas 

antar bagian yang terkait yaitu untuk menghindari persekongkolan, untuk 

menghindari jumlah gaji yang di besarkan dan untuk memudahkan pekerjaan 

berbagai petugas yang di serahi tugas perhitungan gaji. Sudah jelas bahwa tanpa 

adanya sistem penggajian yang baik dapat menyebabkan kecurangan yang 

sebenarnya ingin dihindari. Oleh karena itu, suatu Perusahaan memang 

membutuhkan sistem penggajian yang tersusun rapi dan teratur agar lebih 

mudah bagi pimpinan dalam menetapkan gaji karyawan. Dengan demikian, 

pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau 

penyelewengan. Selain itu, sistem penggajian yang baik juga dapat 

menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. 

Sehingga jelas sudah bahwa sistem penggajian berperan sangat penting bagi 

Perusahaan dan karyawan itu sendiri. Mengingat pentingnya sistem penggajian 

karyawan pada Perusahaan, maka tertarik mengambil kajian tentang “SISTEM 

PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM (PDAM) KABUPATEN KUDUS “ 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan. Adapun perumusan 

masalah yang akan di kemukan sesuai dengan obyek kajian yang diteliti, dan 

sesuai dengan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya antara lain  

1. Bagaimana sistem penggajian yang di terapkan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kudus? 

2. Unsur-unsur apa saja yang terkait dalam sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah yang penulis sajikan pada Tugas Akhir ini memiliki tujuan 

untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan dalam 

menginterprestasikan Tugas Akhir ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah : 

Menurut Soemarso S. R, (1999 : 355).  

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang di beri tugas-tugas administrative dan 

pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. 

Menurut Mulyadi (2001 : 373).  

Gaji adalah suatu pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya gaji yang dibayarkan secara 

tetap perbulan tidak tergantung pada jumlah jam, hari kerja/jumlah produk yang 

dihasilkan. 
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1.4 Tujuan Kajian 

1. Untuk mengetahui sistem penggajian yang di terapkan pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus 

2. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkait dalam sistem 

penggajian pada PDAM Kabupaten Kudus. 

 

1.5 Manfaat Kajian 

1 Manfaat Teoritis 

Untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum mengenai sistem 

penggajian, selain itu dapat juga menambah pengetahuan dan ketrampilan 

dalam bidang personalia. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menambah, memberikan dan memperluas informasi di bidang 

akuntansi khususnya pada sistem akuntansi penggajian pada Pereusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupten Kudus. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sistem Akuntansi Penggajian 

 2.1.1. Sistem Akuntansi 

 Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan di 

butuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak 

di luar Perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan 

lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan 

mereka. Di samping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan 

informasi keuangan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil 

keputusan-keputusan untuk menjalankan Perusahaan. 

 Untuk memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pihak luar 

maupun dalam Perusahaan, di susun suatu sistem akuntansi. Sistem ini 

di rencanakan untuk menghasilakan informasi yang berguna bagi pihak 

luar maupun dalam Perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk 

suatu Perusahaan dapat di proses dengan menggunakan mesin-mesin 

mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai dengan alat yang 

lebih canggih yaitu komputer. 

 Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 

yang di koordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan 

6 
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informasi keuangan yang di butuhkan oleh manajemen guna untuk 

memudahkan pengelolaan Perusahaan (Mulyadi, 2001 : 2). 

 Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu 

input, proses, dan output (Nugroho widjajanto, 2001 : 2). 

Sedangkan Pengertian Sistem Menurut Cole dalam Zaki Baridwan 

(1991 : 3) Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan yang di susun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

Perusahaan. 

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi Menurut Mulyadi 

(2001 : 19) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang di hasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengetahui mutu, ketetapan penyajian, maupun 

struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) 

informasi akuntansi dan menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan Perusahaan. 



 8

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

2.1.2. Gaji 

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang di beri tugas-tugas 

administrative dan pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan 

atau tahunan. Di samping itu pegawai mungkin memperoleh manfaat-

manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan 

jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari 

raya, uang transport, uang makan dan lain-lain. (Soemarso S. R, 1999 : 

355). 

Banyak lembaga atau badan usaha yang menggunakan beberapa 

bentuk penggajian yang berbeda antara kelompok-kelompok pekerja. 

Ada yang di bayarkan berdasarkan hasil pekerjaan, ada yang di bayar 

berdasarkan waktu / jam (lamanya) mereka bekerja, ada yang di gaji 

mingguan atau bulanan. Dan ada juga yang menggunakan sistem hadiah 

bagi mereka yang bekerja keras. Tujuan dasar dari sistem penggajian, 

yaitu sebagai imbalan, sebagai penghargaan dan sebagai pendorong 

(Sriyadi, 1999 : 248). 

Menurut Mulyadi (2001 : 373) Gaji pada umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang di lakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya gaji di bayarkan secara 

tetap perbulan. 
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Pada dasarnya sistem penggajian di berikan pada karyawan 

Perusahaan yang bersifat tetap. Jadi karyawan tersebut bekerja secara 

terus menerus dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup 

dan wewenang yang di berikan kepada mereka. 

Dalam hal sistem penggajian Perusahaan terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut (Mulyadi, 2001 : 385) 

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hadir ini di selenggarakan oleh fungsi pencatat 

waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor 

administrasi atau pabrik 

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Dalam prosedur ini fungsi pembuatan daftar gaji karyawan. Data 

yang di pakai 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 

3. Prosedur Distribusi Biaya gaji 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan biaya tenaga kerja di 

distribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 

manfaat tenaga kerja 
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4. Prosedur Pembayaran gaji 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan funsi 

keuangan.  Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 

kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. 

Fungsi keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank 

dan memasukkan uang ke amplop gaji  

Informasi Yang Diperlukan Oleh Manajemen Dari Kegiatan Penggajian, 

antara lain : 

a. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban Perusahaan selama periode 

akuntansi tertentu 

b. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggung jawaban 

selama periode akuntansi tertentu 

c. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi 

tertentu 

d. Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban Perusahaan dan setiap pusat 

pertanggung jawaban selam periode akuntansi tertentu 

 

2.2. Unsur-Unsur yang Terkait Dengan Sistem Akuntansi Penggajian 

2.2.1. Fungsi Yang Terkait 

 Dalam sistem penggajian melibatkan beberapa fungsi dalam 

Perusahaan agar transaksi-transaksi pengggajian tidak terpusat pada satu 
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bagian. Fungsi-fungsi yang terlibat tersebut satu dengan yang lain saling 

berhubungan. 

 Fungsi-fungsi yang terlibat dalam Sistem Penggajian antara lain 

(Mulyadi, 2001 : 383) : 

a. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, membuat surat keputusan tariff gaji dan upah karyawan, 

kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan 

pemberhentian karyawan. 

b. Fungsi Pencatat Waktu Hadir 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan waktu 

hadir karyawan Perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasional atau fungsi pembuat daftar 

gaji. Fungsi ini di bawah Departemen personalia dan umum. 

c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang 

berisi penghasilan  bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 

yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu 

pembayaran gaji. Daftar gaji di serahkan kepada fungsi pembuat 

daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas 
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keluar yang di pakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada 

karyawan. 

d. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung 

jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya 

dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi berada 

ditangan bagian utang, bagian kartu biaya dan bagian jurnal. 

1) Bagian utang 

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem 

akuntansi penggajian dan bertanggung jawab untuk memproses 

pembayaran gaji seperti yang tecantum dalam daftar gaji. 

Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang memberi 

otorisasi kepada fungsi pembayar gaji untuk membayarkan gaji 

pada karyawan seperi yang tercantum dalam daftar gaji 

tersebut 

2) Bagian Kartu Biaya 

Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam 

sistem akuntansi penggajian bertanggung jawab untuk 

mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk 

dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam 

kerja. 
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3) Bagian Jurnal 

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung 

jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal umum. 

e. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji yang menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut 

kemudian di masukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap 

karyawan, untuk selanjutnya di bagikan kepada karyawan yang 

berhak. 

2.2.2 Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akunatansi penggajian 

adalah (Mulyadi, 2001 : 375): 

a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen ini umumnya di keluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

b. Kartu Jam Hadir 

Merupakan dokumen yang digunakan oleh oleh fungsi pencatat 

waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di Perusahaan. 

Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, 

dapat pula berbentuk kartu hadir yang di isi dengan mesin pencatat 

waktu. 
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c.  Kartu Jam kerja 

 Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang 

dikonsumsikan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna 

mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini di isi oleh mandor 

pabrik dan di serahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

untuk kemudian di bandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum 

digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis 

produk atau pesanan. 

d. Daftar Gaji Karyawan 

Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran 

untuk organisasi karyawan dan sebagainya. 

e. Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan 

dengan pembuat daftar gaji yang berisi rincian besarnya gaji 

beserta potongan yang menjadi beban setiap karyawan. 

f. Surat Pernyataan Gaji 

Dokumen ini di gunakan sebagai catatan bagi setiap karyawan 

mengenai rincian gaji yang di terima oleh setiap karyawan beserta 

potongan-potongannya. 
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g. Amplop Gaji 

Uang gaji karyawan di serahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji. Di halaman muka amplop gaji setiap karyawan ini 

berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi 

karyawan, dan jumlah gaji bersih yang di terima karyawan dalam 

bulan tertentu. 

h. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan 

informasi dalam daftar gaji yang di terima oleh fungsi pembuat 

daftar gaji. 

2.2.3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji adalah : 

a. Jurnal Umum 

Dalam Pencatatan gaji ini jurnal umum digunakan untuk mencatat 

distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam 

Perusahaan. 

b. Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat gaji tenaga kerja langsung 

yang dikeluarkan karena pesanan tertentu. 
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c. Kartu Biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen 

dalam Perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dala kartu 

biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan 

formulir rekening dengan debit melebar. 

d. Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Infoemasi ini 

dipergunakan sebagai dasar perhitungan PPH pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. Disamping itu, kartu penghasilan 

karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji karyawan 

dengan ditanda tangani kartu tersebut oleh karyawan yang 

bersangkutan. Dengan tanda tangan ini, setiap karyawan hanya 

mengetahui gajinya sendiri. Sehingga rahasia penghasilan 

karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lainnya. 

2.2.4. Unsur Pengendalian Intern 

A. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi dan semua 

cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang di gunakan 

didalam Perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data 
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akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu di 

patuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih 

dahulu. (Zaki Baridwan, 1990 : 13 ) 

Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan 

ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian Intern yang 

memuaskan meliputi :  

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tetap. 

b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, 

yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang 

cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya. 

c. Praktek-praktek yang sehat harus di jalankan di dalam 

melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan 

organisasi. 

d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung 

jawab. Pengendalian Intern di butuhkan setiap Perusahaan agar 

dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang 

telah di tetapkan lebih dahulu. 
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B. Unsur Pengendalian Intern 

Unsur Pengendalian Intern dalam sistem akuntansi penggajian 

adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2001 : 386) : 

1. Organisasi  

a) Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi 

keuangan. 

b) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi   

operasi. 

2. Sistem Otorisasi 

a) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji 

harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai 

karyawan Perusahaan yang di tanda tangani oleh Direktur 

Utama. 

b) Setiap Perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, 

perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus di dasarkan 

pada surat keputusan Direktur Keuangan. 

c) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak 

penghasilan karyawan harus di dasarkan atas surat 

potongan gaji yang di otorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

d) Kartu jam hadir harus di otorisasi oleh fungsi pencatat 

waktu. 
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e) Perintah lembur harus di otorisasi oleh kepala Departemen 

yang bersangkutan. 

f)    Daftar gaji harus di otorisasi oleh fungsi personalia. 

g) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus di otorisasi 

oleh fungsi akuntansi. 

3. Prosedur Pencatatan 

a) Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan 

direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu 

Penghasilan Karyawan di selenggarakan oleh fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua 

penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan 

selama jangka waktu setahun. Informasi yang di cantumkan 

dalam kartu penghasilan karyawan ini di pakai sebagai 

dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi 

kewajiban setiap karyawan. 

b) Tarif upah yang di cantumkan dalam kartu jam kerja 

diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. 

Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas 

distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok 

produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung 

yang bersangkutan.  
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Distribusi upah langsung tersebut di lakukan berdasarkan 

data yang di kumpulkan dalam kartu jam kerja 

4. Praktek Yang Sehat 

a) Kartu jam hadir harus di bandingkan dengan kartu jam 

kerja sebelum kartu yang terakhir ini di pakai sebagai dasar 

distribusi biaya tenaga kerja langsung. 

b) Pemasukan kartu jam hadir kedalam mesin pencatat waktu 

harus di awasi oleh fungsi pencatat waktu. 

c) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan 

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akunatansi sebelum 

dilakukan pembayaran. 

d) Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan catatan penghasilan karyawan. 

e) Catatan penghasilan karyawan di simpan oleh fungsi 

pembuat daftar gaji.  

2.2.5. Bagan Alir Dokumen Sistem Penggajian 

Berikut di uraikan bagan alir sistem penggajian yang merupakan 

sistem pembayaran atas jasa yang di serahkan oleh karyawan yang 

bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gajinya di 

bayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau 

jumlah produk yang di hasilakan. Oleh karena itu, dalam sistem 

penggajian ini tidak di perlukan pencatatan waktu kerja, karena biaya 
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tenaga kerja yang di keluarkan oleh Perusahaan tidak perlu di bebankan 

langsung kepada produk. Untuk lebih jelasnya, lihat bagan alir sistem 

penggajian pada halaman berikutnya. 
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Gambar 1.  

Bagan Alir Sistem Penggajian 
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Gambar 1.  

Bagan Alir Sistem Penggajian (Lanjutan) 
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KPK 

Gambar 1.  
Bagan Alir Sistem Penggajian (Lanjutan) 

Bagian Kassa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

4 

KPK             
hadir  

Karyawan 
 SPG 

 RDG          2 
hadir  

Karyawan 
2 

Daftar Gaji   1 

      3 
Bukti            1 
Kas keluar  

Mengisi cek & 
memintakan 

tanda tangan atas 
cek   

Menguangkan 
cek ke bank & 
Memasukkan 

uang ke amplop 
gaji    

Membayarkan upah 
kepada karyawan 
dan memintakan 
tanda tangan atas 
kartu penghasilan 

karyawan      

Membubuhkan 
cap lunas pada 

bukti dan 
dokumen 

pendukung       

6 

6 

 SPG 

 RDG         2 
hadir  

Karyawan 2 
Daftar Gaji   1 

3 
Bukti            1 
Kas keluar  

8 7 

Sumber : Mulyadi, 2001 : 394  

Dimasukkan ke 
dalam amplop gaji 
bersama dengan 

pemasukan uang gaji  

  

 
 



 25

Gambar 1.  

Bagan Alir Sistem Penggajian (Lanjutan) 
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BAB III 

METODOLOGI KAJIAN 

 
3.1. Lokasi Kajian 

Adalah tempat penelitian ini di laksanakan. Lokasi kajian ini di lakukan 

di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus yang berlokasi di 

Jalan Mejobo No 34 Kudus, Kabupaten Kudus. 

 

3.2. Obyek Kajian 

Merupakan obyek kajian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99). Adapun obyek kajian dalam 

penelitian ini adalah mengenai tentang Sistem Akuntansi Penggajian pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam kajian ini antara lain : 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha yang di lakukan dalam kajian untuk 

mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia 

sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang di harapkan. 

Metode Dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data tentang  

26 
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penggajian karyawan yang diterapkan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

b. Interview Atau Wawancara 

Interview atau Wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada 

informan untuk memperoleh informasi yang di harapkan. Tehnik 

wawancara ini di gunakan untuk melengkapi data tentang unsur-unsur 

yang terkait dalam sistem penggajian karyawan pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM)  Kabupaten Kudus. 

 

3.4. Tehnik  Analisis Data 

Setelah data di kumpulkan dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

digarap oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data (Suharsimi 

Arikunto, 1998 : 240). Analisis data biasanya mencakup pekerjaan meringkas 

data yang telah di kumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, 

membuat ringkasan dan menerapkan suatu tehnik. Dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, data-data dan informasi yang di peroleh akan di analisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan atau status 

fenomena.  

Kajian deskriptif merupakan kajian non hipotesis sehingga dalam langkah 

kajian tidak perlu merumuskan hipotesis. Sedangkan data Kualitatif, yaitu data 

yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat di pisah-pisahkan menurut 
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kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam tehnik analisis ini akan 

membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi yaitu prosedur secara 

deskriptif dari sistem akuntansi penggajian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian. 

4.1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Kudus 

Pemerintah Pusat dalam rangka menyehatkan masyarakat baik 

masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat di pedesaan di 

seluruh indonesia maka di bangun sarana air bersih yang melalui sistem 

perpipaan. Air bersih itu di pergunakan untuk lingkungan masyarakat 

khususnya di wilayah kabupaten kudus. Maka Pemerintahan Pusat 

melalui Direktorat jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 

(CK DPU) telah membangun Penyediaan Air bersihyang dikelola pada 

saat itu oleh Badan Pengolahan Air Minum (BPAM). Pembentukan 

sarana penyediaan air bersih tersebut dibentuk oleh Menteri Pekerjaan 

Umum dengan Keputusan No : 115 / KPTS / CK / XI / 1980 pada 

tanggal 26 November 1980.Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri 

Dalam Negeri Dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor   2 tahun 

1984      tanggal 22 Januari 1984. 

   28 / KPTS /1984 
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Tugas dari BPAM ini menyediakan air bersih untuk lingkungan 

masyarakat dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum 

(Direktorat Jendral Cipta Karya). Didalam menjalankan bidang 

usahanya / operasianal BPAM masih bantu oleh OM (Operasi 

Monantinen) baik secara tehnis maupun non tehnis. Dan kemudian 

didalam perjalanannya secara Manajemen BPAM  Kabupaten Kudus 

telah mengalami perkembangan usahanya bahkan BPAM Kabupaten 

Kudus sudah mengalami BEP (Break Event Point) atau keuntungan dan 

mampu membiayai operasional sendiri. Kemudian pada tanggal 17 

Januari 1992 dari Pemerintah Pusat bahwa BPAM ini diserahkan 

pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah maka dari peralihan 

pengelolaan dari Pemerintaha Pusat ke Pemerintah Daerah ini telah 

mengalami perubahan yang dulunya BPAM (Badan Pengelolaan Air 

Minum) menajadi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), sehingga 

untuk wewenang dan tanggung jawab sudah beralih ke Bupati Kepala 

Daerah. PDAM ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. 

Setelah menjadi PDAM bentuk pelayanannya tidak hanya air bersih di 

perkotaan saja tetapi pelayanan PDAM di kembangkan sampai ke 

seluruh Kecamatan bahkan di Kabupaten Kudus. 

A. Bidang Usaha dan Wilayah Kerjanya. 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus 

bergerak dalam bidang produksi dan distribusi air minum. Dalam 
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pelayanan air bersih kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan di 

PDAM Kabupaten Kudus antara lain; Sambungan Pelanggan Baru, 

Balik Nama, Pindah Golongan, Tutup Total,dan Buka Kembali. 

Wilayah kerja PDAM Kabupaten Kudus meliputi wilayah BNA 

(pusat), IKK Bae, IKK Undaan, IKK Gondosari, Pelayanan Dawe, 

Dan seluruh wilayah kabupaten kudus. 

B. Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

instalasi pemerintah karena didalamnya terdapat susunan hubungan 

wewenang dan pertanggung jawaban dari pimpinan sampai masing-

masing bagian. Dengan demikian dengan adanya struktur organisasi 

maka dapat mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan 

tugasnya. Struktur Organisasi Berdasarkan hubungan kerja, 

wewenang, dan tanggung jawab terdiri dari 4 bentuk organisasi, 

antara lain : 

a. Bentuk Organisasi Garis 

  Organisasi Garis adalah Bentuk organisasi yang mana pimpinan 

berada pada satu tangan, sehingga kesatuan perintah terjamin 

dengan baik. 

b. Bentuk Organisasi Fungsional 

 Dalam Organisasi fungsional ini setiap atasan berwenang 

memberi komando/perintah kepada setiap bawahannya, 
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sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. 

Pembidangan tugas-tugas dilakukan dengan jelas sesuai dengan 

fungsi dan spesialisasi karyawan dapat dikembangkan 

c. Bentuk Organisasi Garis dan Staff 

 Organisasi garis dan staff ini mempunyai satu / lebih tenaga staff 

dalam organisasinya, Staff adalah orang ahli dalam bidangnya 

tertentu yang tugasnya memberi nasehat dan saran dalam 

bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam organisasi tersebut. 

d. Bentuk Organisasi Staff dan fungsional 

 Merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan 

bentuk organisasi garis dan staff. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur 

organisasi pada PDAM Kabupaten Kudus menganut bentuk 

organisasi garis dan staff. Dalam organisasi garis dan staff ini 

mempunayai satu / lebih tenaga staff yang ahli dalam bidangnya 

tertentu dan bertugas memberi nasehat / saran kepada pejabat 

pimpinan dalam organisasinya. Skema struktur organisasi 

PDAM Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar 1. 

Sedangkan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab masing-

masing bagian, sebagai berikut : 
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A.  Direktur Utama, bertugas : 

1. Direktur Utama mempunyai tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 tahun 

1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

2. Dalam melaksanakan tugas Direktur Utama bertanggung jawab kepada 

Bupati Daerah melalui Badan Pengawas. 

3. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk 

membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dan urusan unit-unit 

PDAM 

4. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas 

pekerjaannya, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk penggantinya 

yaitu : 

1) Salah Satu Direksi yang ada 

2) Apabila Direksi tidak ada maka salah satu seorang pegawai yang tertua 

pangkat dan jabatannya serta mampu mewakili tugas-tugas Direktur 

Utama 

B.  Direktur Bidang Umum,Tugasnya : 

1. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi keuangan, 

kepegawaian dan kesekretariatan 

2. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pegelolaan 

perlengkapan 



 34

3. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelajaran dan kekayaan Perusahaan 

4. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air 

dari langganan 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama 

6. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum bertanggung jawab pada 

Direktur Utama 

Direktur Bidang Umum Membawahi : 

1. Kepala Bagian Keuangan, Tugasnya : 

a) Mengendalikan Kegiatan dibidang keuangan 

b) Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan 

c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta 

pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan 

Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan ini dibantu oleh 

beberapa kepala seksi, antara lain : 

a. Kepala Seksi Pembukuan, Tugasnya : 

1) Menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan secara teliti dan 

memelihara pembukuan keuangan 

2) Memeriksa dan merencanakan pembukuan pada buku pembantu 

dengan buku besar 

3) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pembuatan rekening 

4) Melaksanakan tugas yang diberilan oleh atasan 



 35

b. Kepala Seksi Kas dan Tagihan, Tugasnya : 

1) Menerima laporan harian dari petugas juru tagih dan petugas loket   

kas 

2) Mengatur keseimbangan posisi kas / Bank pada setiap harinya  

bekerjasama dengan pembukuan 

3) Memelihara catatan tunggakan langganan 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

c.  Kepala Seksi Anggaran dan Laporan, Tugasnya : 

1) Merencanakan, menyelenggarakan pembuatan anggaran pendapatan 

dan biaya pada setiap tahun anggaran 

2) Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan 

3) Menganalisa dan mengevaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja 

dengan rencana anggaran 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

2.   Kepala Bagian Hubungan Langganan, Tugasnya : 

a) Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan   

meter 

b) Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus 

penagihan rekening langganan 

c) Menyelenggaran fungsi-fungsi pelayana langganan, penelolaan 

rekening dan pengelolaan data langganan 
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d) Menyelenggarakan fungsi pengawasan, mengendalikan, dan 

administrasi meter air 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Hubungan Langganan 

dibantu oleh beberapa kepala seksi antara lain : 

a. Kepala Seksi Hubungan Langganan, Tugasnya : 

1) Menjalankan tugas-tugas pelayanan dan pengelolaan data langganan 

2) Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai penggunaan 

meter air secara hemat dan menampung / menyelesaikan pengaduan 

masyarakat  

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

b.   Kepala Seksi Pembaca Meter, Tugasnya : 

1) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pencatatan meter air, 

pembuatan kartu meter air dan memelihara calon pelanggan 

2) Memeriksa kebenaran pencatatan meter air oleh petugas dan 

pengawasan pencatatan meter air sewaktu-waktu mengadakan 

peninjauan dilapangan serta menampung laporan dari para 

langganan 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

3.   Kepala Bagian umum, Tugasnya : 

a) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang 

administrasi serta kesekretariatan 
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b) Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumah tanggaan, peralatan 

kantor dan perundang-undangan 

c) Mengurus perbekalan material dan peralatan tekhnik 

d) Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh 

Perusahaan 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian umum dibantu oleh beberapa 

kepala Seksi antara lain : 

a. Kepala Seksi Administrasi, tugasnya : 

1) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan / administrasi Perusahaan 

dan Perkantoran 

2) Merencanakan pembelian alat-alat kantor 

3) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembelian barang / 

peralatan kantor baik pembelian secara langsung maupun melalui 

tender 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

b.   Kepala Seksi Personalia, tugasnya : 

1) Mengurus hal ihwal yang berhubungan dengan kepegawaian  

Perusahaan 

2) Melaksanakan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan 

pembinaan karier pegawai 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
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c.   Kepala Seksi Pergudangan, Tugasnya : 

1) Mencatat secara tertib mengenai penerimaan dan pengeluaran barang 

dari gudang 

2) Meneliti barang yang masuk dan keluar dari gudang 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

C. Direktur Bidang Tekhnik, Tugasnya : 

1. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang yang 

diberikan perencanaan teknik, produksi, distribusi dan pemeliharaan teknik 

2. Megkoordinasi dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber 

mata air dan sumber mata air tanah 

3. Mengkoordinasi kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur utama 

5. Dalam memjalankan tugas, Direktur Bidang teknik bertanggung jawab pada 

Direktur Utama 

Direktur Bidang Teknik Membawahi : 

1. Kepala Bagian Produksi, Tugasnya  

a) Menggunakan Pengendalian atas kwantitas dan kwalitas produksi air 

termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi 

b) Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, kwalitas 

secara laboratorium 

c) Melaksanakan tugas lain yang dibidangnya myang diberikan oleh 

atasan 
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Dalam melaksankan Tugas Kepala Bagian Produksi di bantu oleh beberapa 

kepala seksi, antara lain : 

a. Kepala Seksi Pengolahan, Tugasnya : 

1) Memproduksi air minum yang memenuhi persyaratan untuk 

disalurkan kepada langganan dan bertnggung jawab terhadap 

kwalitas air yang di distribusikan 

2) Merumuskan kebijaksanaan dan mengusulkan agar distribusi air 

minum dapat mencukupi kebutuhan langganan 

3) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

   b. Kepala Seksi Laboratorium, Tugasnya : 

1) Membantu dalam penyediaan air minum yang telah di test 

penyehatan dan kimiawi 

2) Memperkirakan kebutuhan dan mengawasi penggunaan bahan kimia 

dan bahan lain untuk di proses produksi 

3) Memeriksa proses pengolahan air dan fungsinya unit-unit 

pengolahan 

4) Menjaga agar terdapat penyediaan bahan-bahan pengolahan tersebut 

secukupnya dan melaporkan jumlah pemakaian pada akhir bulan 

5) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 
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2. Kepala Bagian Distribusi, Tuganya : 

a) Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa distribusi Mengatur, 

menyelenggarakan fungsi pipa / jaringan pipa pompa tekan dan 

pelayanan gangguan 

b) Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan pipa pompa tekan 

dan pelayanan gangguan 

c) Melaksankan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Distribusi dibantu oleh 

beberapa kepala seksi, antara lain : 

a. Kepala Seksi Distribusi Penyambungan, Tugasnya : 

1) Mengatur pemerataan pemberian air kepada langganan melalui 

gatevalue (katup) 

2) Menjamin tersedianya air untuk penanggulangan kebakaran 

3) Mengawasi kegiatan pelaksanaan pemasangan jaringan saluran air 

minum pada langganan baru 

4) Melaksanakan pengetesan dan perbaikan meter air 

5) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

b. Kepala Seksi Meter Segel, Tugasnya : 

1) Melaksankan pemasangan dan penggantian meter air ditempat 

langganan 

2) Mencabut, menyegel dan menutup meter aliran air pada langganan 

3) Menguji coba meterr air yang baru dibeli dan diperbaiki 



 41

4) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

3. Kepala Bagian Perencanaan Teknik, Tugasnya : 

a) Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan 

distibusi 

b) Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta 

pengendalian kwalitas dan kwantitas termasuk menjamin rencana 

kebutuhan 

c) Mengadakan penyediaan saran air untuk program pengembangan 

dan pengawasan pendistribusian 

d) Membantu Direksi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan 

kepada Direksi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Perencanaan Teknik dibantu 

oleh beberapa kepala seksi, antara lain : 

a. Kepala Seksi Perencanaan, Tugasnya : 

1) Mengadakan survey / pengukuran ke lokasi setempat untuk 

memperoleh data-data perencanaan langganan baru, perluasan 

jaringan pipa transmisi / distribusi dan bangunan sipil lainnya 

2) Membuat gambar situasi dan konstruksi, memelihara gambar 

perpipaan yang telah ada serta menyusun rencana kerja yang di 

perlukan 

3) Mempersiapkan program pengembangan sumber air, sistem 

distribusi perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 
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4) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

b. Kepala seksi Pengawasan, Tugasnya : 

1) Menyusun rencana biaya pemeliharaan / perbaikan bangunan gedung 

sipil lainnya / perpipaan milik PDAM dan perbaikan aspal jalan 

akibat galian pipa  

2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bangunan / perpipaan dan 

pemeliharaan baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh pihak ketiga 

3) Membuat berita secara hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan 

4) Menyusun invetarisasi semua jaringan perpipaan / sambungan baru 

dan bangunan-bangunan sipil yang telah selesai di kerjakan 

5) Melaksanakan tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh atasan 

4. Kepala Bagian Perawatan Tekhnik, Tugasnya : 

a) Mengurus perbekalan material dan perawatan 

b) Mengetest, meneliti, dan menilai peralatan tekhnik sesuai dengan 

kebutuhan Perusahaan 

c) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang 

diberikan oleh atasan 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Perawatan Tekhnik dibantu 

oleh beberapa kepala seksi, antara lain : 

a. Kepala Seksi Perawatan Bangunan Umum, Tugasnya : 

1) Menyelenggarakan perbaikan peralatan dan perlengkapan sarana dan 

prasarana penyediaan air minum 
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2) Menyelenggarakan pembuatan alat-alat dan bahan untuk keperluan 

Perusahaan 

3) Mengawasi penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan, suku 

cadang dan peralatan lainnya 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidangnya yang diberikan oleh 

atasan 

b. Kepala Seksi Perawatan Bangunan Instalasi, Tugasnya : 

1) Mengawasi dan memperbaiki pipa perlengkapan dan semua fasilitas 

pada transmisi sejak bronkaftering/reservoair (tandon air) sampai 

dengan pipa distribusi untuk menjamin kelacaran pendistribusian air 

kepada langganan 

2) Menyelenggarakan pembuatan alat-alat dan bahan untuk keperluan 

pemeliharaan peralatan mekanik dan listrik 

3) Menyelenggarakan perbaikan peralatan mekanik dan listrik/motor 

pompa 

4) Mengawasi penggunaan dan penyediaan penyimpanan bahan-bahan 

suku cadang dan peralatannya 

5) Mengawasi dan melaksanakan perbaikan pipa penghubung sampai 

dengan meter air 
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4.1.2. Proses Rekrutmen Karyawan 

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, 

menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan 

memberhentikan pegawai adalah Direksi. Pengadaan pegawai 

dilakukakan hanya untuk mengisi formulir yang telah ditetapkan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah ; 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setingginya 35 tahun 

c. Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan 

Pengadilan yan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak 

pidana lainnya yang ada hubungannya dengan jabatannya 

d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang 

pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah 

e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai 

suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta 

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan/keahlian yang diperlukan 

g. Berkelakuan baik 

h. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh 

Perusahaan Daerah 

i. Lulus Ujian 
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Setiap Pelamar harus menunjukkan surat lamaran yang ditulis dengan 

tulisan tangan sendiri kepada Direksi dengan disertai : 

a. Daftar riwayat hidup 

b. Salinan ijazah/surat tanda tamat belajar yang diperlukan 

c. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib 

d. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah 

e. Surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak pernah dihukum 

penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu 

tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan 

f. Surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak pernah terlibat dalam 

gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah 

g. Surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak pernah diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi 

pemerintah maupun swasta 

h. Surat pernyataan pelamar bahwa ia tidak berkedudukan sebagai 

pegawai negeri/calon pegawai negeri 

i. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang telah ditentukan 

j. Salinan sah surat keputusan/keterangan tentang pengalaman kerja 

bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman kerja 

k. Surat keterangan lainnya yang diperlukan 
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4.1.3. Unsur-unsur Gaji 

Penggajian Pegawai pada PDAM Kabupaten Kudus berdasarkan pada 

surat keputusan Direksi Nomor 823.2.34/248/3/2004 tanggal 26 maret 

2002, tentang pedoman skala gaji pokok. Gaji pokok terdiri : 

1. Gaji pokok 

2. Tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok 

3. Tunjangan anak sebesar 5 % untuk masing-masing anak, maksimal 

2 anak 

4. Tunjangan pangan per orang 10 kg beras per pegawai dan 

tertanggung 

5. Tujangan jabatan yang dirinci sebagai berikut : 

a. Direktur Utama Rp 3.393.500 

b. Direktur Bidang Rp 2.941.650 

c. Kepala Bagian Rp 1.762.880 

d. Kepala Sub Bagian Rp 1.482.190 

Masing-masing tunjangan kemudian dipotong simpanan wajib sebesar 

5 % untuk pensiun. Penentuan kenaikkan gaji untuk masing-masing 

pegawai adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikkan tingkat reguler 4 tahun sekali 

b. Kenaikkan gaji berkala 2 tahun sekali 

c. Upah minimum kabupaten (UMK) Rp 450.000 per bulan 
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4.1.4. Dokumen Yang Digunakan Dalam Penggajian 

Dokumen yang digunakan dalam penggajian pada PDAM Kabupaten 

Kudus, antara lain : 

a. Daftar Hadir (Kartu absensi) 

Adalah dokumen yang dipergunakan untuk mencatat kehadiran 

karyawan 

b. Surat Perubahan Gaji 

Adalah surat yang dibuat oleh bagian urusan pegawai dimana 

isinya meliputi pengangkatan karyawan baru Perusahaan, kenaikan 

gaji dan lain-lin yang berhubungan dengan keadaan seorang 

karyawan 

c. Daftar Gaji Pegawai 

Adalah dokumen yang berisi jumlah gaji karyawan yang nantinya 

akan diterima setiap karyawan 

d. Kartu Gaji 

Adalah kartu yang berisi gaji yang diterima karyawan sebagai 

tanda terima gaji yang isinya sudah berisi gaji pokok, tunjangan 

dan lain-lainnya 

e. Voucher Pengeluaran Kas/Voucher Kas Besar (VKB) 

Adalah dokumen yang digunakan untuk mencetak pengeluaran kas 

oleh Perusahaan 
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f. Ampolp Gaji 

Dokumen ini merupakan tempat uang gaji yang akan diberikan 

kepada karyawan. Amplop gaji ini juga memuat informasi 

mengenai nama karyawan, nomor induk kepegawaian, dan jumlah 

gaji bersih yang akan diterima bulan tertentu 

g. Rekapitulasi Cuti 

Adalah dokumen yang digunakan sebagai pendukung penentuan 

besarnya gaji. Dokumen ini berisi tentang jumlah permohonan cuti 

yang diminta oleh karyawan yang digunakan sebagai bahan 

perhitungan besarnya gaji yang akan diberikan 

h. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan pegawai 

i. Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan 

dengan pembuat daftar gaji yang berisi rincian besarnya gaji 

beserta potongan dan tunjangan yang menjadi beban setiap 

karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus tidak 

menggunakan kartu jam hadir untuk mencatat kehadiran karyawan. 

Untuk mencatat kehadiran karyawan, Perusahaan menggunakan 

dokumen berupa daftar hadir/kartu absensi. Hal ini dilakukan untuk 
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menentukan besarnya gaji karyawan. PDAM Kabuoaten Kudus tidak 

mendasarkan paada jumlah jam hadir karyawan. Oleh karena itu, 

Perusahaan ini tidak menggunakan kartu jam hadir dan hanya 

menggunakan daftar hadeir/kartu absensi. 

Dokumen pendukung gaji yang digunakan dalam Perusahaan 

hanya merupakan surat perubahan gaji yang meliputi pengangkatan 

karyawan baru, kenaikan/penurunan pangkat dan lain-lain. Surat 

pernyataan gaji juga tidak dipergunakan dalam Perusahaan karena 

catatan mengenai rincian gaji dan potongan yang diterima oleh 

karyawan sudah ada dalam rekapitulasi daftar gaji. Untuk mencatat 

pengeluaran kas, bukti yang digunakan adalah voucher kas besar (VKB), 

dokumen ini sebagai bukti kas keluar. 

4.1.5. Catatan Akuntansi Yang Digunakan Pada Pelaksanaan penggajian 

Catatan akuntansi yang digunakan pada pelaksanaan  penggajian 

karyawan pada PDAM Kabupaten Kudus : 

a. Jurnal Pengeluaran Kas 

Digunakan untuk mencatat kas dalam pembayaran gaji karyawan. 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus menggunakan 

voucher kas besar muntuk mencatat pengeluran kas sehubungan 

dengan pembayaran gaji tersebut 
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b. Buku Besar 

Buku besar ini merupakan kumpulan dari akun-akun yang telah 

dicatat dalam jurnal pengeluaran kas 

c. Kartu Gaji 

Merupakan catatan mengenai penghasilan karyawan dan berbagai 

potongan yang diterima oleh karyawan. Kartu ini dipakai sebagai 

dasar perhitungan Pph pasaal 21 dan juga digunakan sebagai tanda 

terima gaji bersamaan dengan ditandatanganinya kartu tersebut 

oleh karyawan 

Catatan akuntansi yang digunakan oleh PDAM Kabupaten Kudus 

memiliki perbedaan dengan kaajian teori yang penulis kemukakan 

dimuka walaupn tidak sepenuhnya berbeda. Untuk mencatat distribusi 

biaya tenaga kerja, Perusahaan langsung mencatatnya pada jurnal kas 

keluar. Perusahaan mempunyai asumsi bahwa pembayaran gaji 

merupakan hal yang sangat penting dalam Perusahaan, sehingga 

membutuhkan catatan akuntansi tersendiri. Hal ini dikarenakan 

pembayaran gaji merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Perusahaan 

dan memerlukan penanganan yang lebih teliti. Jurnal umum digunakan 

untuk mencatat transaksi yang tidak rutin/transaksi insidental. 

Semantara itu catatan mengenai pengahasilan karyawan dan 

berbagai potongan yang diterima karyawan, ada dalam kartu gaji (struk 
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gaji). Kartu ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kartu 

penghasilan karyawan. 

4.1.6. Bagian Yang Terkait Dalam Sistem Penggajian 

Bagian yang terkait dalam sistem penggajian pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Kabupaten Kudus, adalah : 

a. Bagian Personalia 

Fungsi ini berada dibawah bagian administrasi umum dan 

personalia dan mempunyai fungsi : 

1) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian 

2) Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

3) Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia 

Fungsi ini juga membuat surat penempataan pegawai untuk 

mendukung register pegawai dalam daftar induk kepegawaian. 

Surat ini harus mendapat otorisasi dari Direksi karena gaji hanya 

dapat dibayarkan kepada mereka yang tercatat sebagai karyawan 

yang sah dalam daftar induk kepegawaian. 

b. Bagian Pembuat Daftar Gaji 

Bagian ini mempunyai tugas membuat daftar gaji dan rekapitulasi 

daftar gajiberdasarkan daftar hadir (kartu absensi) dan rekapitulasi 

cuti yang telah diverifikasi oleh petugas bagian personalia 
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c. Bagian Keuangan Sub Bagian Kas 

Bagian ini bertugas untuk menyiapkan cek dan voucher pengeluran 

kas berdasarkan rekapitulasi daftar gaji 

d. Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran 

Bagian ini mempunyai tugas untuk mengoreksi/melakukan 

verifikasi terhadap voucher yang telah dikeluarkan. Kemudian 

menunjukkannya pada Direksi untuk mendapat otorisasi 

e. Bagian Juru Bayar 

Bagian ini mempunyai tugas untuk menguangkan cek ke Bank 

untuk kemudian diserahkan kepada karyawan 

f. Bagian Jurnal 

Bagian ini mempunyai tugas untuk mencatat transaksi pembayaran 

gaji karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran 

gaji. 

Pada PDAM Kabupaten Kudus, bagian pencatat waktu tidak 

terpisah menjadi bagian tersendiri. Pencatatan kehadiran karyawan 

ditangani oleh bagian personalia. Hal ini disebabkan karena pada 

Perusahaan besarnya gaji seorang karyawan tidak ditentukan oleh 

jumlah jam hadir karyawa. Namum demikian, ketidakhadiran karyawan 

juga mempunya penaruh terhadap besarnya gaji yang akan diterima oleh 

karyawan. 
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Perusahaaan tidak melibatkan bagian utang dalam proses 

penggajian karyawan. Hal ini disebabkan karena untuk proses 

pembayaran gaji, Direksi memberikan tugas kepada bagian keuangan 

sub bagian kas. Sedangkan verifikasi terhadap bukti kas keluar, dalam 

hal ini voucher kas keluar,dilakukan oleh bagian pembukuan sub bagian 

anggaran. Bagian keuangan sub bagian kas juga mempunyai tugas untuk 

menyiapkan voucher pengeluaran kas berdasarkan pada daftar gaji. 

Sementara itu, bagian juru bayar (kasir) bertugas untuk menguangkan 

cek yang diterima untuk selanjutnya menyerahkan pada karyawan. 

4.1.7. Unsur Pengendalian Intern 

Semua aktivitas yang berjalan dalam organisasi suatu Perusahaan 

diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi yang 

baik dari masing-masing bagian. Dengan adanya pengendalian intern 

yang cukup memadai diharapkan dapat mencegah dan menghindari 

kemungkinan terjadi penyimpangan dalam sistem penggajian. 

PDAM Kabupaten Kudus melakukan pengendalian intern terhadap 

sistem penggajian, antara lain ; 

a. Setiap fungsi pembuatan daftar gaji pegawai harus terpisah dengan 

fungsi penerimaan pegawai dan juga fungsi pencatat waktu hadir. 

Dimana ketiga fungsi ini bekerja sendiri dan melakukan tugasnya 

masing-masing 
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b. Pengendalian Intern terhadap sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus dengan adanya pemisahan antara fungsi 

penggajian dengan fungsi akuntansi. Hal ini dilakkukan agar 

penerimaan gaji dari fungsi pembuatan daftar gaji tidak disalah 

gunakan karena adanya pemisahan fungsi tersebut 

c. Setiap hari dilakukan pemeriksaan antar fungsi pencatat waktu hadir 

dengan rekap daftar hadir dari kepala bagian yang kemudian untuk 

dicari kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan 

daftar gaji 

d. Pada setiap akhir bulan dari masing-masing fungsi menyusun 

laporan sebagai pertanggung jawaban atas fungsinya untuk 

dilaporkan kepada atasan  

4.1.8. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem penggajian terdiri dari 

beberapa prosedur. Prosedur yang membentuk sistem penggajian yang 

ada dalam PDAM Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut : 

a. Prosedur Pembuataan Daftar Gaji 

Pencatatan waktu hadir di PDAM Kabupaten Kudus dilakukan 

untuk mencatat kehadiran setiap karyawan. Dalam prosedur ini 

karyawan datang mengisi daftar hadir yang berisi nama lengkap 

dan tanda tangan. Kegiatan absen bagi karyawan ini berlangsung 

selama 1 bulan. Setelah 1 bulan daftar hadir tersebut diverifikasi 
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oleh kepala bagian masing-masing dan kemudian diserahkan 

kepada bagian personalia untuk diteliti keabsahannya. Setelah 

menerima daftar hadir, maka bagian personalia akan membuat 

rekapitulasi cuti dari karyawan yang telah menganjurkan cuti. 

Selanjutnya bagian personalia akan menyerahkan rekap daftar 

hadir karyawan dan rekapitulasi cuti kebagian pembuat daftar gaji 

yang akan digunakan sebagai daftar gaji. Gaftar gaji tersebut berisi 

berapa besarnya gaji pokok karyawan sesuai dengan golongan 

masing-masing, tunjangan serta potongan-potongan yang 

dibebanakan kepada karyawan. 

b. Prosedur Pembayaran Gaji 

Dalam prosedur pembuatan daftar gaji ini melibatkan bagian-

bagian seperi bagian keuangan, bagian pembukuan sub bagian 

anggaran, bagian keuangan sub bagian kas, dan bagian juru bayar 

(kasir) yang melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. 

4.1.9. Bagan Alir Sistem Penggajian 

Bagan alir sistem penggajian karyawan PDAM Kabupaten Kudus dibuat 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaannya prosedur untuk mencatat kehadiran karyawan dan 

prosedur pembuatan daftar gaji, dilaksanakan menjadi satu rangkaian 

kegiatan. Sedangkan prosedur pembayaran gaji dilaksanakan terpisah 
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dari prosedur diatas. Ketiga prosedur diatas akan membentuk sebuah 

sistem penggajian karyawan pada PDAM Kabupaten Kudus, antara lain 

a. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Prosedur pembuatan daftar gaji ini melibatkan bagian-bagian sebagai 

berikut : 

 Bagian Personalia 

1. Absensi karyawan dilakukan dipagi hari pada saat sebelum 

jam kerja dimulai, yaitu jam 07.00 WIB. Karyawam 

mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir 

2. Mengoreksi kartu absensi untuk melihat kehadiran karyawan 

sekaligus membuat rekapitulasi perubahan gaji berdasarkan 

surat perubahan gaji 

3. Membuat rekapitulasi cuti bagi karyawan yang telah 

mengajukan cuti 

4. Menyerahkan kartu absensi yang telah dikoreksi dan 

rekapitulasi cuti ke bagian pembuat daftar gaji 

 Bagian Pembuat Daftar Gaji 

1. Menerima kartu absensi yang telah dikoreksi dan rekapitulasi 

cuti dari bagian personalia 

2. Membuat daftar gaji dan beberapa potongan yang 

dibebankan pada setiap karyawan 
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3. Menyerahkan daftar gaji dan rekapitulasi daftar gaji ke 

bagian keuangan sub bagian kas 

b. Prosedur Pembayaran Gaji 

 Bagian-bagian yang terkait dengan prosedur ini adalah : 

 Bagian Keuangan Sub Bagian Kas 

1. Menerima daftar gaji dan rekapitulasi daftar gaji dari bagian 

pembuat daftar gaji 

2. Menyiapkan cek dan voucher pengeluaran kas (VKB) 

berdasar dokumen yang diterima dari bagian pembuat daftar 

gaji 

3. Menyerahkan cek yang dibuat ke Direksi untuk diotorisasi 

4. Menyerahkan voucher ke bagian pembukuan sub bagian 

anggaran untuk diteliti dan diverifikasi 

5. Menerima kembali cek yang telah diotorisasi oleh Direksi 

6. Menerima kembali voucher yang telah diverifikasi oleh 

Bagian pembukuan sub bagian anggaran dan telah mendapat 

otorisasi dari Direksi 

7. Menyerahkan cek dan voucher serta daftar gaji ke bagian 

juru bayar/personalia 

 Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran 

1. Menerima voucher dari bagian keuangan sub bagian kas 

2. Mengoreksi voucher pengeluaran kas yang diterima 
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3. Menunjukkan voucher kepada Direksi untuk diotorisasi 

4. Menyerahkan voucher yang telah diotorisasi ke bagian 

keuangan sub bagian kas untuk kemudian diserahkan 

kebagian juru bayar bersamaan dengan cek gaji 

 Bagian Juru Bayar  

1. Menerima cek dan voucher serta daftar gaji yang dilampirkan 

dari bagian keuangan sub bagian kas 

2. Mencairkan cek yang diterima ke Bank 

3. Memasukkan uang gaji karyawan ke dalam amplop gaji 

masing-masing karyawan untuk kemudian diserahkan kepada 

karyawan 

4. Menyerahkan voucher dan daftar gaji ke bagian jurnal 

Bagian Jurnal 

1. Menerima daftar gaji dan voucher dari bagian juru bayar 

2. Menerima keabsahan daftar gaji dan voucher tersebut 

3. Mencatat pembayaran gaji karyawan ke dalam jurnal kas 

keluar 

4. Melakukan posting transaksi pembayaran gaji tersebut ke 

dalam buku besar 

Untuk lebih jelasnya, bagan alir sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus dapat dilihat pada halaman berikut ; 

 



 60

Gambar 2 

Bagan Alir Sistem Penggajian PDAM Kabupaten Kudus 
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Gambar 2 

Bagan Alir Sistem Penggajian PDAM Kabupaten Kudus (Lanjutan) 
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Vaoucher 

Vaoucher 

Gambar 2 

Bagan Alir Sistem Penggajian PDAM Kabupaten Kudus (Lanjutan) 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Penggajian Karyawan 

Setiap badan usaha/Perusahaan selalu membutuhkan faktor tenaga 

kerja manusia, dalam hal ini adalah karyawan. Peran serta seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung suatu 

pencapaian tujuan Perusahaan. Pemberian gaji terhadap karyawan 

seharusnya mendapat perhatian yang lebih utama dari seorang Direksi 

atau Pimpinan. 

PDAM Kabupaten Kudus merupakan suatu Badan Usaha Milik 

Daerah yang bergerak dibidang produksi dan distribusi air minum yang 

meliputi daerah kabupaten kudus. PDAM kabupaten Kudus merupakan 

Perusahaan yang cukup besar dimana persoalan tentang penggajian 

karyawan menjadi masalah yang lebih penting karena pegawai yang 

dibutuhkan cukup banyak, sehingga untuk menetapkan gaji maka 

seorang Direksi/Pimpinan harus mengetahui tentang produktivitas, 

jabatan/golongan, lama kerjanya dan prestasi yang dimiliki setiap 

karyawan. Dengan demikian, maka sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus harus mendapat penanganan dan pengawasan yang 

khusus agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam 

pemabayaran gaji. 

Sistem penggajian yang diterapkan pada PDAM Kabupaten Kudus 

adalah bulanan, tidak menggunakan sistem upah harian. Gaji hanya 
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dibayarkan kepada pegawai yang benar-benar tercatat sebagai yang sah 

dalam daftar induk kepegawaian. 

4.2.2. Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Sistem Penggajian Pada PDAM   

Kabupaten Kudus 

a. Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus antara lain : Daftar hadir/Kartu absensi, Surat 

Perubahan Gaji, Daftar Gaji Pegawai, Kartu Gaji, Voucher 

Pengeluaran Kas (VKB), Amplop Gaji, Dokumen Pendukung 

Perubahan Gaji, Rekap Daftar Gaji, Rekap Daftar Gaji, dan 

Rekapitulasi Cuti. Sedangkan dokumen menurut teori adalah : 

Dokumen Pendukung Perubahan Gaji, Kartu Jam Hadir, Kartu Jam 

Kerja, Daftar Gaji Karyawan, Rekap Daftar Gaji, Surat Pernyataan 

Gaji, Amplop Gaji, dan Bukti Kas Keluar. 

PDAM Kabupaten Kudus tidak menggunakan kartu jam hadir tetapi 

menggunakan daftar hadir/kartu absensi untuk mencatat kehadiran 

karyawan. Dokumen pendukung yang digunakan dalam Perusahaan 

hanya merupakan perubahan gaji yang meliputi pengangkatan 

karyawan baru, kenaikkan/penurunan pangkat dan lain-lain. Surat 

pernyataan gaji juga tidak dipergunakan dalam Perusahaan karena 

catatan mengenai rincian gaji dan potongan yang akan diterima 

setipa karyawan sudah ada dalam rekap daftar gaji. Untuk mencatat 
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pengeluaran kas, bukti yang digunakan adalah voucher kas besar 

(VKB). Dokumen ini sebagai bukti kas keluar. Dokumen yang 

digunakan pada PDAM Kabupaten Kudus sudah cukup lengkap dan 

rinci untuk mempermudah tiap-tiap bagian mempunyai fungsi 

tersendiri. 

b. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam penggajian pada PDAM 

kabupaten Kudus antara lain; Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, 

Kartu Gaji. Sedangkan catatan akuntansi dalam teori adalah : Jurnal 

Umum, Kartu Harga Pokok Produk, Kartu Biaya, Kartu Penghasilan 

Karyawan. Catatan akuntansi yang digunakan oleh PDAM 

Kabupaten Kudus memiliki perbedaan dengan teori yang penulis 

kemukakan dimuka walaupun tidak sepenuhnya berbeda. Sementara 

itu catatan mengenai penghasilan karyawan dan berbagai potongan 

yang diterima karyawan sudah ada dalam kartu gaji/struk gaji. Kartu 

ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan karu penghasilan 

karyawan. 

c. Bagian Yang Terkait 

Bagian yang terkait dalam penggajian pada PDAM Kabupaten 

Kudus antara lain; Bagian Personalia, Bagian Pembuat Daftar Gaji, 

Bagian Keuangan Sub Bagian Kas, Bagian Pembukuan Sub Bagian 

Anggaran, Bagian Juru Bayar dan Bagian Jurnal. 
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Sedangkan bagian yang terkait menurut teori antara lain : Bagian 

Kepegawaian, Bagian Pencatat Waktu Hadir, Bagian Pembuat 

Daftar Gaji, Bagian Akuntansi dan Bagian Keuangan. 

PDAM Kabupaten Kudus Pencatat waktu tidak terpisah menjadi 

bagian tersendiri karena catatan kehadiran karyawan ditangani 

langsung oleh bagian personalia. Hal ini disebabkan karena besarnya 

gaji karyawan tidak ditentukan oleh jumlah jam hadir. Tetapi ketidak 

hadiran karyawan juga mempunyai pengaruh tehadap besarnya gaji 

yang akan diterima oleh setiap karyawan. 

d. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Penggajian 

 Prosedur yang membentuk sistem penggajian pada PDAM 

kabupaten Kudus antara lain : 

1) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Dalam prosedur ini karyawan datang mengisi daftar hadir yang 

berisi nama lengkap dan tanda tangan. Kegiatan absensi ini 

berlangsung selama 1 bulan setelah itu daftar hadir diverifikasi 

oleh Kepala Bagian Personalia untuk diteliti keabsahannya. 

Setelah  menerima daftar hadir, bagian personalia menyerahkan 

rekap daftar hadir karyawan dan rekapitulasi cuti ke bagian 

pembuat daftra gaji yang akan digunakan sebagai daftar gaji. 

Daftar gaji ini berisi berapa besarnya gaji pokok sesuai dengan 
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golongan/jabatan, tunjangan serta potongan-potongan yang 

dibebankan setiap karyawan. 

2) Prosedur Pembayaran Gaji 

Dalam prosedur ini melibatkan beberapa bagian antara lain : 

bagian Keuangan, bagian pembukuan sub bagian anggaran, 

bagian keuangan sub bagian kas, dan bagian juru bayar (kasir) 

yang melakukan pembayaran gaji kepada setiap karyawan 

Sedangkan prosedur yang membentuk penggajian menurut teori 

antara lain ; prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur 

pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, dan 

Prosedur Pembayaran Gaji.  

Sistem penggajian pada PDAM Kabupaten Kudus hasilnya 

sudah cukup baikdan dapat dipakai sebagai sistem penggajian 

Perusahaan karena tidak melibatkan banyak fungsi yang terkait. 

Suatu sistem penggajian yang baik melibatkan berbagai bagian 

antara  bagian yang satu dengan yang lain harus terpisah. Bagian 

yang terkait dalam sistem penggajian pada PDAM Kabupaten 

Kudus sudah sesuai dengan teori, artinya tidak ada perangkapan 

fungsi dan wewenang antar bagian, hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh Perusahaan. 
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e. Sistem Pengendalian Intern 

Semua aktivitas yang berjalan dalam organisasi suatu Perusahaan 

diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi 

yang baik dari masing-masing bagian. Dengan adanya pengendalian 

intern yang cukup memadai diharapkan dapat mencegah dan 

menghindari kemungkinan terjadi penyimpangan dalam sistem 

penggajian. 

PDAM Kabupaten Kudus melakukan pengendalian intern terhadap 

sistem penggajian, antara lain ; 

1. Setiap fungsi pembuatan daftar gaji pegawai harus terpisah 

dengan fungsi penerimaan pegawai dan juga fungsi pencatat 

waktu hadir. Dimana ketiga fungsi ini bekerja sendiri dan 

melakukan tugasnya masing-masing 

2. Pengendalian Intern terhadap sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus dengan adanya pemisahan antara fungsi 

penggajian dengan fungsi akuntansi. Hal ini dilakkukan agar 

penerimaan gaji dari fungsi pembuatan daftar gaji tidak disalah 

gunakan karena adanya pemisahan fungsi tersebut 

3. Setiap hari dilakukan pemeriksaan antar fungsi pencatat waktu 

hadir dengan rekap daftar hadir dari kepala bagian yang 

kemudian untuk dicari kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai 

dasar pembuatan daftar gaji 
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4. Pada setiap akhir bulan dari masing-masing fungsi menyusun 

laporan sebagai pertanggung jawaban atas fungsinya untuk 

dilaporkan kepada atasan  

 Pengendalian Intern terhadap sistem penggajian dilakukan 

dengan memisahkan antara fungsi pembuatan daftar gaji, fungsi 

penerimaan karyawan, dan fungsi pencatat waktu hadir. Hal ini di 

lakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dalam 

pembayaran gaji. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern yang diterapkan pada PDAM Kabupaten Kudus 

sudah cukup baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka  dapat diambil kesimpulan 

dan saran antara lain : 

1. Gaji yang diterapkan pada PDAM Kabupaten Kudus adalah menggunakan 

sistem bulanan tidak ada upah harian. Gaji yang biasanya dibayarkan pada 

karyawan secara tetap per bulan. 

2. Unsur-unsur yang terkait dalam sistem penggajian pada PDAM Kabupaten 

Kudus antara lain : 

a. Bagian yang terkait atau menangani dalam sistem penggajian pada 

PDAM Kabupaten Kudus antara lain, Bagian personalia, Bagian 

Pembuat Daftar Gaji, Bagian Keuangan Sub Bagian Kas, Bagian 

Pembukuan Sub Bagian Anggaran, Bagian Juru Bayar/Personalia dan 

Bagian Jurnal.  

b. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus adalah : Daftar Hadir (Kartu Absensi), Surat 

Perubahan Gaji, Daftar Gaji, Kartu Gaji, Voucher Kas Besar/Voucher 

Pengeluaran Kas, Amplop Gaji, dan Rekapitulasi Cuti. Dimana 

dokumen-dokumen ini mempunyai fungsi tersendiri. 
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c. Catatan akuntansi yang dipakai dalam sistem Penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus adalah : Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, Kartu 

Gaji (Struk Gaji) 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada PDAM 

Kabupaten Kudus antara lain; Prosedur pembuatan daftar gaji dan 

prosedur pembayaran gaji. 

 

5.2. SARAN 

Dalam pelaksanaan sistem penggajian, diharapkan agar PDAM Kabupaten 

Kudus dapat lebih memperketat terhadap bagian-bagian yang terlibat 

didalamnya. Adapun cara yang dapat ditempuh antara lain: 

1. Pembuatan daftar gaji dan kartu penghasilan karyawan akan lebih baik jika 

ditangani pada bagian yang khusus menangani pembuatan daftar gaji yaitu 

bagian personalia. 

2. Perlu adanya pengawasan secara rutin dari Perusahaan pada pencatatan 

daftar hadir pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan 

pada daftar presensi karyawan. Dan perlu adanya pemisahan antara fungsi 

pembuatan daftar gaji dengan fungsi penerimaan karyawan, dan juga fungsi 

pencatat waktu hadir. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan 

dalam sistem penggajian. 
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