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 Ibu dan bapakku yang tercinta atas do’a, ridho dan 
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2002. 
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SARI 
 
Wahyu Setyo Kohar. 2005. Prosedur Pelaporan Iuran Upah Tenaga Kerja Pada 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JHT, JKK, JKM dan JPK) di 
PT.Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kudus. Ahli Madya Akuntansi Jurusan 
Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Prosedur, Pelaporan, Iuran 

Pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program jamsostek merupakan 
masalah yang sangat penting dalam kepesertaan yang perlu dipahami oleh peserta. 
Hal ini terkait dengan besarnya manfaat yang akan dirasakan oleh tenaga kerja 
karena dengan iuranlah penyelanggara menentukan besarnya santunan dan 
jaminan klaim yang akan diberikan. Maka perlu adanya kejujuran dan 
kedisiplinan oleh pengusaha dalam pelaporan iuran demi produktivitas kerja. 

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah prosedur pelaporan 
iuran upah tenaga kerja pada program jaminan sosial tenaga kerja (JHT, JKK, 
JKM, JK) di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kudus. (2) Bagaimanakah 
Unsur Pengendalian Intern yang diterapkan dalam pelaporan iuran upah tenaga 
kerja pada program jaminan sosial tenaga kerja (JHT, JKK, JKM, JK) di PT. 
Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kudus perusahaan 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini  
adalah: dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian digunakan teknik  
analisis data deskriptif kualitatif dalam mengolah data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian yang terlibat dalam prosedur 
pelaporan iuran tenaga kerja dibedakan menjadi tiga bagian berdasarkan media 
pelaporannya yakni melalui bank, giro pos dan perusahaan secara langsung. 
Bagian yang teribat dalam prosedur adalah bagian administrasi, keuangan, 
teknologi informasi dan pemasaran. Formulir yang digunakan adalah cek, wesel 
Pos, kuitansi, F 1a, F 1b, F 1c, F 2, F 2a, DS/PSJHT dan rekonsiliasi iuran. 
Catatan akuntansi yang digunakan jurnal penerimaan iuran, buku besar, voucher 
dan rekonsiliasi bank. Unsur pengendalian intern yang diterapkan yakni fungsi 
administrasi terpisah dari fungsi keuangan dan fungsi pemasaran, bukti kas masuk 
bernomor urut tercetak, Semua dokumen diberi nomor urut tercetak, tiap akhir 
periode diadakan pemeriksaan catatan, fungsi pemasaran melakukan penagihan 
atas dasar daftar piutang, hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara 
penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera, para penagih dan 
kasir diasuransikan 

Dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur palaporan iuran mempunyai 
pembagian fungsi yang baik dan sangat hati-hati dalam menangani transaksi 
pelaporan iuran, pencatatan transaksi telah dilakukan dengan komputer dengan 
berbagai aplikasinya, fungsi pemasaran dan fungsi penagihan ditangani oleh 
fungsi pemasaran. Saran yang dapat diberikan adalah terjaminnya pengendalian 
aplikasi mengolah data dengan benar dan terus menerus berfungsi, fungsi 
penagihan terpisah dengan fungsi pemasaran, masing-masing fungsi pengguna 
aplikasi hendaknya memperhatikan otorisasi data sumber sebelum memproses 
data.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. 

Dengan falsafah tersebut maka Pemerintah menganggap penting 

adanya sebuah perlindungan dan pemerataan kesejahteran  terhadap tenaga 

kerja, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kaum kapitalis saja. Hal ini 

dibuktikan dengan dibentuknya sebuah badan yang menyediakan jasa terhadap 

jaminan hari tua, pelayanan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga kematian 

yang sifatnya wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang 

tenaga kerja dengan membayar upah sedikitnya Rp. 1.000.000,- sebulan ( UU 

Ketenagakerjaan ). 

Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah 

memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan 

bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai 

resiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan 

meninggal dunia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan, jaminan 

pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.  
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Menurut (Man Suparman, 1997 : 51) di dalam kenyataannya ada 

beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko yaitu : 

a. Menghindari (avoidance) 

b. Mencegah (prevention) 

c. Memperalihkan (transfer) 

d. Menerima (assumption or retention). 

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi resiko-resiko kerja 

sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan 

membantu meningkatkan produktivitas kerja. Program keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan manajemen 

perusahaan untuk menjamin ketenangan kerja karyawan, sehingga karyawan 

dapat bekerja lebih produktif. Akibatnya perusahaan dapat beroperasi secara 

efisien dan pada tingkat efektifitas yang tinggi (Suyadi 2002 : 108)     

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian personil 

(Personnel Loss Exposures) baik yang menimpa karyawan maupun keluarga 

dari karyawan yang bersangkutan. Kerugian tersebut mencakup kerugian 

karena karyawan atau keluarganya mengalami kecelakan, meninggal dunia, 

mencapai usia tua, sakit atau kehilangan pekerjaan karena berbagai sebab 

(Soeisno 2003 : 41).   

Program jamsostek merupakan salah satu alternatif yang berikan oleh 

pemerintah dalam memberikan solusi berkenaan dengan manajemen resiko, 

sehingga para pekerja bisa mendapatkan sendiri biaya yang dibutuhkan. Biaya 

itu berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulan. Karena biaya itu berasal 

dari akumulasi dana yang diiurkan setiap bulan, maka dana itu sesungguhnya 

adalah hak para pekerja, bukan belas kasihan pihak manapun. 
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Dalam pelaksanaan program jamsostek, terlihat jelas bahwa yang kaya 

membantu yang miskin yang muda membantu yang tua dan yang sehat 

membantu yang sakit. 

Dana yang dikelola PT. Jamsostek berasal dari iuran peserta. Iuran itu 

paling tidak mengalir ke kas perseroan setiap bulan. Dana yang terkumpul itu 

kemudian di investasikan guna membantu menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi dan mendapatkan nilai tambah bagi para pekerja.  

PT. Jamsostek berikhtiar menjadi investor domestik terbaik dan 

memberikan sumbangan berarti bagi ekonomi domestik. Inilah visi BUMN 

yang per Juni 1999 mengelola dana investasi sebesar Rp 9,2 triliun. Dengan 

demikian, semakin besar dana investasi jamsostek, semakin besar pula 

sumbangannya terhadap perekonomian negara. Akan tetapi, dana investasi 

jamsostek sangat tergantung pada besarnya iuran (Tim KJAI 2004 : 3).  

Kecilnya akumulasi iuran bukan saja akibat banyaknya perusahaan 

yang belum menjadi peserta, melainkan juga karena kecilnya iuran. Sedang 

kecilnya iuran berkaitan dengan rendahnya gaji atau upah yang diterima 

tenaga kerja, serta akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para 

pengusaha berkaitan dengan pelaporan upah yang sebenarnya. 

Berdasarkan latar berlakang tersebut, tampak pentingnya pelaporan 

iuran atau upah tenaga kerja terhadap keikutsertaanya dalam program 

Jamsostek agar dirasa dapat lebih bermanfaat baik bagi tenaga kerja dan 

pengusaha serta bagi perseroan yang berusaha merealisasikan visi BUMN. 

Maka dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul “PROSEDUR 
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PELAPORAN IURAN UPAH TENAGA KERJA PADA PROGRAM 

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( JHT, JKK, JKM, JK ) DI PT. 

JAMSOSTEK ( PERSERO ) KANTOR CABANG KUDUS”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program 

jaminan sosial tenaga kerja (JHT, JKK, JKM, JK) di PT. Jamsostek 

(Persero) Kantor Cabang Kudus  

2. Bagaimanakah Unsur Pengendalian Intern yang diterapkan dalam 

pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program jaminan sosial tenaga 

kerja (JHT, JKK, JKM, JK) di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang 

Kudus perusahaan 

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk megetahui : 

1. Prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program jaminan sosial 

tenaga kerja (JHT, JKK, JKM, JK) di PT. Jamsostek (Persero) Kantor 

Cabang Kudus  

2. Unsur Pengendalian Intern perusahaan pelaporan iuran upah tenaga kerja 

pada program jaminan sosial tenaga kerja (JHT, JKK, JKM, JK) di PT. 

Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kudus 
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1.3.2. Kegunaan 

Disamping memiliki tujuan penelitian ini juga memiliki beberapa 

kegunaan yakni sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem 

akuntansi prosedur penerimaan kas dari piutang yang dalam penulisan ini 

disebut sebagai prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada PT. 

Jamsostek 

2. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan dan sebagai 

referensi tambahan bagi mahasiswa tentang sistem akuntansi prosedur 

pelaporan iuran upah tenaga kerja pada PT. Jamsostek 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan, khususnya mengenai prosedur 

pelaporan iuran upah tenaga kerja yang merupakan penerimaan kas dari 

piutang 

 

1.4. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah yang penulis sajikan pada Tugas Akhir ini memiliki 

tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan 

dalam mengintepretasikan Tugas akhir ini.  
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Adapun istilah-istilah yang penulis tegaskan adalah : 

1. Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang (Mulyadi 2001 : 5).  

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerikal), 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, di 

sususn untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Baridwan 1994 : 3) 

2. Iuran 

Iuran adalah pembayaran dari peserta jamsostek (pengusaha dan 

tenaga kerja) kepada badan penyelenggara jamsostek yang besarnya 

ditentukan berdasarkan timgkat resiko kecelakaan yang terjadi dari 

kelompok jenis usaha yang dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 

15 bulan berikutnya (PT. Jamsostek (persero)).  

3. Upah  

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan 

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut 

suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk 

tunjangan, baik untuk tenaga kerja  sendiri maupun keluarganya (PT. 

Jamsostek (persero)).  
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Upah (wages) adalah imbalan kepada buruh yang melakukan 

pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan 

biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan 

(Sumarso, 1999 : 354). 

4. Tenaga Kerja Atau Pegawai 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

(PT. Jamsostek (persero)).      

Pegawai (employee) merupakan orang pribadi yang di pekerjakan 

dalam perusahaan (pemberi kerja) yang melakukan pekerjaan berdasarkan 

suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis (Soemarso 1999 : 

354) 

5. Pengusaha Atau Pemberi Kerja  

Yang dimaksud pengusaha menurut Jamsostek, Pengusaha adalah : 

a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri. 

b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahan bukan miliknya. 

c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, 

mewakili perusahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.  
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Sedangkan menurut Soemarso yang dimaksud pengusaha atau 

pemberi kerja (employer) adalah orang atau perusahaan yang 

mempekerjakan karyawan.  

6. Peserta Jamsostek 

Peserta Jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut 

serta dalam jaminan sosial tenaga kerja (PP No 14 Tahun 1992) 

7. Badan Penyelanggara 

Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya 

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja (UU 

ketenagakerjaan) 

8. Kecelakaan Kerja  

Kecelakaan kerja adalah kecelakan kerja yang terjadi berhubungan 

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan 

kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat 

dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang 

biasa atau wajar dilalui (PT. Jamsostek (persero)). 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa manusia yang 

disebabkan oleh faktor produksi mesin, bahan baku, tenaga listrik, 

lingkungannya, dan oleh faktor lainnya. Secara umum, arti kecelakaan 

kerja adalah suatu kejadian musibah yang menimpa dan mengakibatkan 

penderitaan bagi tenaga kerja, karena adanya interaksi yang tidak 

seimbang dengan faktor produksi lain dalam suatu operasi perusahaan 

(Suyadi 2002 : 91) 
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9.  Pemeliharaan Kesehatan 

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan 

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 

pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan (PT. 

Jamsostek (persero)). 

10. Cacad 

Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota 

badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang 

atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan (PT. 

Jamsostek (persero)). 

11. Sakit 

Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan 

pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan (PT. Jamsostek (persero)). 

12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja   

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga 

kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakan 

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (UU tentang 

jamsostek). 

Dalam pengertian formal, ISSA ( International Social Security 

Association ) mengartikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang 

diberikan bagi anggota masyarakat  untuk suatu resiko atau peristiwa 

tertentu, dengan tujuan menghindari sejauh mungkin terjadinya peristiwa 

yang mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan.   
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi tugas akhir ini. Untuk mempermudah dalam memahami 

keseluruhan tugas akhir ini, maka tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab 

yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori yang berhubungan dengan 

prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja. 

BAB III  : Metode penelitian  

Berisi lokasi penelitian, objek penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV  : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yaitu 

sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, 

serta struktur organisasi dan pembagian kerja. Dan 

analisis hasil penelitian dan pembahasan.  

BAB V  : Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Prosedur Penerimaan Iuran Upah Tenaga kerja 

Terdapat perbedaan pengertian antara sistem dan prosedur, dimana 

sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan kegiatan 

kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan 

menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih 

(mensortasi), memindah dan membandingkan yang dilakukan untuk mencatat 

informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar (Mulyadi 2001 : 5-6). 

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerikal), 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, di susun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi (Baridwan 1994 : 3). 

Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat 

diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke 

bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau 

tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan 1992 : 86). 

Sedangkan menurut Sarwoko dan Abdul Halim, kas adalah uang tunai dan 

seluruh benda atau sumber lainnya (surat berharga ) yang segera tersedia 

untuk memenuhi kewajiban (1989 : 119). 
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PT.Jamsostek menyebut penerimaan kas atau uang dari pendapatan 

usahanya dengan penerimaan pelaporan iuran upah tenaga kerja, tenaga kerja 

yang dimaksud adalah tenagakerja dari pengusaha peserta jamsostek yang 

disetorkan kepada Jamsostek. 

Penerimaan kas atau uang yang diterima oleh PT. Jamsostek adalah 

penerimaan kas dari piutang dikarenakan PT. Jamsostek merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dimana penerimaan 

pendapatannya dibayarkan bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 untuk 

pembayaran bulan terutang.  

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 

(Mulyadi 2001 : 5). 

Menurut Zaki Baridwan, proses data piutang dengan komputer yang 

membentuk prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja adalah: 

1. Proses Data Input Piutang Harian dengan Menggunakan Terminal 

Menggambarkan proses data input piutang bila perusahaan 

mempunyai beberapa terminal, yang masing-masing digunakan untuk 

memasukkan kumpulan bukti transaksi yang berbeda. Bila terminal yang 

digunakan hanya satu buah, maka semua bukti yang ada diserahkan pada 

operator untuk diproses. 
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Gambar 2.1. 
Proses data input piutang harian dengan menggunakan terminal 

(terdapat beberapa remote terminal dalam perusahaan) 
 

2. Proses Meng-Up Date Master File Piutang dan Membuat Laporan Piutang 

Harian  

Menunjukkan proses meng-up date master file piutang harian. Bila 

jumlah transaksi harian tidak terlalu banyak, proses ini juga dapat 

dilakukan setiap periode, misalnya mingguan. Jika proses meng-up date 

master file piutang dilakukan setiap periode tertentu (bukan harian), maka 

transaksi –transaksi yang terjadi dapat diproes dengan dua cara yaitu : 

(1) Bukti transaksi diproses ke dalam file transaksi piutang harian setiap 

hari. 

(2) Bukti transaksi dikumpulkan selama satu periode untuk diproses 

bersama dalam file transaksi piutang periode itu. 
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Gambar 2.2. 

Proses meng-up date master file piutang dan 
Membuat laporan piutang harian 

 

3. Proses Menyusun Surat Pernyataan Piutang dan Analisa Umur Piutang 

Setiap periode tertentu, misalnya tiap akhir bulan, master master 

file piutang dapat diproses untuk menghasilkan surat pernyataan piutang 

dan analisa umur piutang. Surat pernyataan piutang akan dikirimkan pada 

debitur dan analisa umur piutang akan digunakan sebagai dasar untuk 

membuat bukti memo (yaitu bukti untuk menghapus piutang). Proses 

tersebut biasanya juga juga sekaligus memproses data penjualan (Zaki 

1994 : 155-157). 

 

 

 

 

Gambar 2.3. 
Proses menyusun surat pernyataan piutang dan analisa umur piutang 
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Dalam bukunya, Mulyadi (2001: 22-27) memperkenalkan 3 sistem 

akuntansi pembayaran dalam menjalankan bisnis perusahaan.  

1. Sistem Pembayaran Melalui Sistem Perbankan Yang Mengembalikan 

Cancelled Check Kepada Pembuat Cek 

Cancelled check adalah cek yang telah diterima kembali oleh 

pembuat cek (check issuer), melalui sistem perbankan, setelah cek tersebut 

digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan voided check adalah cek 

yang rusak dan dibatalkan oleh pembuat cek sebagai alat pembayaran. 

Karena cek yang telah digunakan oleh pembuat cek akhirnya diterima 

kembali oleh pembuat cek, maka cancelled check dapat berfungsi sebagai 

bukti pembayaran bagi pembuat cek. 

Di Indonesia cancelled check tidak dikembalikan kepada pembuat 

cek, melainkan disimpan di bank pihak pembuat cek. Dengan demikian, 

sistem perbankan di Indonesia tidak memberikan bukti pembayaran 

kepada  pihakyang mengeluarkan cek, sehingga pihak yang menerima 

pembayaran diharuskan membuat kwitansi sebagai bukti tanda penerimaan 

pembayaran. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. 

Sistem Pembayaran Melalui Sistem Perbankan 
Yang Mengembalikan Cancelled Check Kepada Pembuat Cek 
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2. Sistem Penjualan Melalui Over-The-Counter Sale 

Over-the-counter sale adalah sistem penjulan yang pembeli datang 

ke perusahaan, melakukan pemilihan barang, melakukan pembayaran 

harga barang ke kasa, dan menerima barang yang dibeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5. 

Sistem Penjualan Barang Melalui Over-the-counter Sale 
 

3. Sistem Penjualan Barang Melalui Cash On Delivery Sale (COD) 

Dalam sistem penjualan dengan COD sale, penjual mengirimkan 

katalog-katalog kepada para calon pembeli. Pembeli memilih barang yang 

diperlukan melalui katalog-katalog dan memesan barang dengan 

mengirimkan formulir pesanan yang disediakan oleh penjual lewat kantor 

pos. Penjual mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli lewat kantor 

pos dengan menggunakan COD sale. 
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Dalam pengiriman barang dengan COD sale ini, kantor pos akan 

memperlakukan pengiriman barang dagangan dengan cara yang berbeda 

dengan pengiriman barang cara biasa. Dalam pengiriman barang dengan 

COD sale, kantor pos pengirim mengirimkan barang ke kantor pos 

penerima disertai dengan formulir COD sale. Kantor pos penerima akan 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada pembeli bahwa pembeli 

menerima kiriman barang COD sale, yang berarti bahwa pembeli dapat 

menerima barang dari kantor pos penerima, jika harga barang yang 

tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut dibayar oleh pembeli. 

Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut pembeli kemudian melakukan 

pembayaran harga barang kekantor pos penerima dan menerima barang 

yang dipesan dari kantor pos penerima. Kantor pos penerima mengirimkan 

uang yang diterima dari pembeli kepada penjual barang melalui kantor pos 

pengirim. 

Dengan sistem penjualan barang COD sale ini baik penjual 

maupun pembeli memperoleh jaminan kepastian berikut ini : 

(1) Pembeli terjamin akan menerima barang yang dipesan setelah ia 

melakukan pembayaran harga barang 

(2) Penjual tejamin akan menerima pembayaran dari pembeli setelah 

barang diserahkan kepada pembeli. 
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Unsur pokok suatu sistem akuntansi adalah terdiri dari pembagian 

fungsi yang terkait, organisasi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal dan 

laporan keuangan  

Prosedur penerimaan uang atau pelaporan iuran upah tenaga kerja 

melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi penerimaan uang 

tidak terpusat pada satu bagian saja, hal ini perlu agar dapat memenuhi prinsip 

internal contol. Bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur penerimaan uang 

adalah : 

1. Fungsi Sekretariat 

Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat 

pemberitahuan ( remittance  advice ) melalui pos dari para debitur perusahaan. 

Fungsi sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan yang 

diterima bersama cek dari para debitur. 

2. Fungsi Penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada 

debitur melaluipenagih perusahaan, fungsi penagihan bertanggung jawab 

untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan 

daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3.  Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi 

sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) atau 

dari fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 

penagih perusahaan). Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas 

yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah 

penuh. 
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4.  Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas 

dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke 

dalam  kartu putang. 

5. Fungsi Pemeriksaan Intern 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksaan intern 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitugan kas yang ada ditangan 

fungsi kas secara periodik dan dalam melakukan rekonsiliasi bank yaitu 

membandingkan antara catatan bank dengan catatan kas, untuk mengecek 

ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

Selain fungsi-fungsi yang terkait, unsur pokok sistem akuntansi yang 

lain adalah formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah 

dokumen, karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (di dokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula 

disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk 

mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam catatan. Di dalam 

sistem akuntansi secara manual (manual system), media yang digunakan untuk 

merekam pertama kali data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat 

dari kertas (paper form) ( Mulyadi 2001 : 3-4 ). 

Depdikbud mendefinisikan formulir sebagai berikut, formulir adalah 

secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi ( Depdikbud 1991 : 98 )   
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Menurut sumbernya, formulir dibedakan menjadi : 

1. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan 

2. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan 

3. Formulir yang diterima dari pihak luar 

4. Formulir yang dibuat dan disiapkan oleh perusahaan dikirimkan oleh 

pihak luar, dan pada saatnya akan diterima kembali oleh perusahaan 

(Turn-around document) (Depdikbud 1991: 49) 

Mulyadi membagi formulir menurut tujuan penggunaannya menjadi : 

1. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan 

2. Formulir yang dibuat untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan 

Formulir atau dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan 

kas atau uang adalah : 

1. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud 

pembayaran yang dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa 

tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh  debitur melalui penagih 

perusahaan atau pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan 

berkurangnya piutang di dalam kartu piutang, karena surat pemberitahuan 

biasanya berupa tembusan bukti kas keluar. 
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2. Daftar Surat Pemberitahuan  

Dalam surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas 

yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan 

kas dari penerimaan piutang dilakukan melalui pos, fungsi sekretariat 

bertugas membuka amplop surat, memisahkan surat pemberitahuan dengan 

cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Jika 

penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan, 

pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagihan. 

Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan 

pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen pendukung bukti setor bank dalam pencatatan penerimaan kas ke 

dalam jurnal penerimaan kas. 

3. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas 

yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor bank dibuat tiga lembar dan 

diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari 

putang ke bank. Dua lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah 

di tandatangani dan di cap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan 

dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan 

tansaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. 
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4. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. Kuitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem 

perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check issuer. Jika cancelled 

check dikembalikan kepada check issuer, kuitansi sebagai tanda penerimaan 

kas digantikan fungsinya oleh cancelled check. 

Unsur pokok sistem akuntansi yang ketiga adalah catatan dimana 

catatan dalam unsur akuntansi disini adalah terdiri dari jurnal-jurnal.  

Catatan dalam sistem akuntansi ditempuh dengan pengklarifikasian ke 

dalam jurnal, menurut penggolongan ke dalam general ledger yang sesuai 

dengan informasi yang disajikan dalam laporan yang berisi informasi keluaran 

sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan 

pada layar monitor komputer. 

Menurut Mulyadi, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk 

mencatat informasi dalam jurnal : 

1. Dengan pena 

Informasi dalam dokumen sumber di salin dalam jurnal menggunakan 

tulisan tangan. 

 

 

 
Gambar 2.7. 

Pencatatan ke dalam jurnal dengan tulisan tangan 
 

Jurnal Buku 
besar 

Dokumen 
sumber 
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2. Dengan mesin pembukuan 

Informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin 

pembukuan, bersamaan dengan pembukuan ke dalam rekening buku 

pembantu. Pencatatan ke dalam jurnal dapat pula dilakukan bersamaan 

dengan pembuatan dokumen sumber, yaitu dengan menggunakan jurnal dan 

rekening buku pembantu sebagai tembusannya pada saat pembuatan dokumen 

sumber. Dalam kedua cara tersebut, jurnal diperoleh sebagai tembusan 

pencatatan kedalam rekening buku pembantu atau tembusan pencatatan 

informasi di dalam dokumen sumber. 

 
  
    

 
 
Jurnal diperoleh dari  

              Pembuatan dokumen 
sumber dan posting ke 
dalam buku pembantu   

            
 
 
 
 
 

Gambar 2.8. 
Pencatatan Kedalam  Jurnal Dengan Mesin Pembukuan 

 
3. Dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal 

Dalam cara ini jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun 

menurut waktu terjadinya transaksi. Cara ini menghindari pekerjaan 

penyalinan informasi dari  dokumen sumber ke dalam jurnal. Pembukuan 

kedalam rekening buku besar dilakukan dengan cara membuat rekapitulasi 

dari dokumen sumber ini. 
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Gambar 2.9. 
Dokumen Sumber Sebagai Jurnal 

 

4. Dengan komputer  

Data dalam dokumen sumber dimasukkan kedalam sistem komputer 

melalui keyboard dan dicatat kedalam arsip transaksi (transaction file) yang 

berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, 

penagkapan data sekaligus dilakukan pada saat entry ke dalam formulir 

elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip transaksi. Artsip transaksi 

ini setelah divalidasi, kemudian digunakan untuk memutakhirkan arsip induk 

(buku besar dan buku pembantu). 
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Gambar 2.10. 
Pencatatan Jurnal Dengan Komputer 

 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas 

yang berasal dari pelunasan piutang adalah : 

1. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal peneriman kas dibuat oleh fungsi akuntansi. Jurnal ini 

digunakan untuk meringkas dan mencatat transaksi penerimaan kas dari 

pelunasan piutang yang bersumber dari bukti setor bank yang diterima dari 

fungsi kas. 

2. Buku besar 

Buku besar merupakan akun-akun yang sudah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal, yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Buku 

besar yang dipergunakan dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari 

pelunasan piutang yaitu buku besar kas dan buku besar piutang. Buku besar 

kas merupakan ringkasan akun kas yang sudah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal penerimaan kas. Sedangkan buku besar piutang merupakan ringkasan 

akun piutang yang yang sudah dicatat sebelumnya dalam jurnal penerimaan 

kas. 
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3. Kartu piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi piutang perusahaan kepada setiap debiturnya. 

4. Rekonsiliasi bank  

Rekonsiliasi bank dibuat oleh fungsi pemeriksa intern berdasarkan 

rekening koran bank dan catatan kas perusahaan. Catatan ini digunakan untuk 

mengecek ketelitian dan keandalan jurnal kas perusahaan dengan catatan 

akuntansi bank.  

 

2.2. Unsur Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

atau uang yang berasal dari pelunasan piutang adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi 

(1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas 

(2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

(1) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet) 

(2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi 
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3. Praktik yang sehat 

(1) Hasil penghitungan kas harus di rekam dalam berita acara 

penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera 

(2) Para penagih dan kasir harus diasuransikan 

(3) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa maupun 

ditangan penagih perusahaan) harus diasuransikan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang harus ditempuh 

dalam kegiatan penelitian, agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian itu 

dapat memenuhi apa yang diinginkan. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. 

Lokasi penelitian ini penulis melaksanakannya di PT. Jamsostek (Persero) 

Kantor Cabang Kudus, yang tepatnya beralamatkan di Jl. Pramuka No.368 

Kudus 

 

3.2. Objek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 1997 : 99). 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi yang 

berkaitan dengan prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada program 

jaminan sosial tenaga kerja (JHT, JKK, JKM dan JK) di PT.Jamsostek 

(Persero) Kantor Cabang Kudus. Objek kajian yang diteliti merupakan 

prosedur penerimaan uang atau kas dari piutang atau yang dalam istilah 

jamsostek lebih dikenal sebagai prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja. 
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Adapun objek kajian yang diteliti diantaranya meliputi : 

1. Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur pelaporan iuran upah tenaga 

kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara. 

2. Formulir dan dokumen yang digunakan  

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

4. Unsur pengendalian intern yang meliputi organisasi, otorisasi dan prosedur 

pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang cakap. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan 

bahan dan keterangan atau kenyataan yang benar sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan (Hadi 1984 : 89). Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan penulis dalam penelitian adalah : 

1. Dokumentasi 

“Metode dokumentasi yaitu mencari data  mengenai hal-hal atau 

variable yang beupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto 1998 : 236).  

2. Wawancara 

“Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau 

seorang autoritas (seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah) (Gorys 

Keraf 2001 : 161)”. Penulis mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan pada bagian pelayanan khususnya serta bagian-bagian lain yang 

berkaitan secara langsung menangani pelayanan dalam pembayaran atau 
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pelaporan iuran upah tenaga kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor 

Cabang Kudus. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan 

mempelajari buku-buku literatur. Buku-buku literatur yang penulis jadikan 

acuan adalah buku-buku berkaitan dengan prosedur pelaporan iuran upah 

tenaga kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) dan buku tentang sistem. 

 

3.4. Tehnik Analisis Data. 

Setelah data terkumpul dari 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 dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, 

membuat ringkasan, dan menerapkan suatu tehnik. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data-data dan informasi yang 

diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan 

menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Analisis deskriptif merupakan 

analisis non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis. Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan (Suharsimi Arikunto 1998 : 245) 

Dalam penulisan ini, tehnik analisis yang digunakan yaitu dengan 

membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi yaitu prosedur secara 

deskriptif dari prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Penyelenggaraan Jamsostek bertitik tolak pada prinsip dasar atau visi 

dan misi pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah 

menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab guna menuju masyarakat 

sejahtera. Sedang misi pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial 

adalah menciptakan dan mengusahakan hak-hak warga Negara yang berlaku 

universal sebagaimana tertuang dalam pasal 27-34 UUD 1945, pasal 22-25 

Deklarasi Universal HAM 1948 dan Konvensi ILO No.102 atau 1952. 

Berdasarkan visi dan misi pemerintah tersebut berkembanglah dasar hukum 

dan sistem penyelenggaraan yang melandasi pelaksanaan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan mencapai pemenuhan hak warga negara 

mendapatkan perlindungan yang wajar dari berbagai peristiwa tertentu yang 

dianggap membutuhkan bantuan (Social Assistance) bagi                             

masyarakat umum atau resiko akibat kerja baik untuk karyawan atau pegawai 

swasta, pegawai negeri sipil, anggota ABRI yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Khusus jaminan sosial untuk masyarakat pekerja sebagai masyarakat 

berpenghasilan sebenarnya telah diberlakukan sejak jaman kolonial, yang 

penyelenggaraannya dilegalkan melalui UU No. 33 Tahun 1951 tentang 
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kecelakan kerja yang diwajibkan pengusaha untuk memberikan perawatan dan 

kompensasi atas cacat atau kematian kepada tenaga kerja atau ahli warisnya, 

dalam hal terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pada tahun 1952 

diberlakukan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 / 1952 dan 

kemudian dirubah lagi dengan PMP No. 15 / 1957 yang menguraikan tentang 

bantuan kepada badan yang menyelenggarakan usaha jaminan sosial buruh. 

Melalui keputusam Menteri perburuhan No. 5 / 1964 lahirlah Yayasan Dana 

Jaminan Sosial (YDJS) yang berfungsi sebagai penghimpun dan pembayar 

ganti rugi kepada buruh dan keluarganya yang terkena resiko kerja. 

Jaminan sosial bagi tenaga kerja terus menerus mengalami 

perkembangan. Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun  1969 tentang 

pokok-pokok ketenaga kerjaan, diperlukan penyelenggaran program 

perlindungan secara komperhensif dan pada tahun 1977 terjadi peristiwa 

penting yang dianggap milestone dalam sejarah jaminan sosial tenaga kerja 

dengan tercetusnya program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) yang 

berdasarkan PP No. 33 Tahun 1977 yang diselenggarakan sejak tahun 1978 

sampai dengan 1992 mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta 

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK yang diselenggarakan oleh 

Perum Astek. 

Memasuki dekade 1990an, terjadi reformasi yang cukup mendasar 

pada Jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan dikeluarkanya UU No. 3 Tahun 

1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) beserta peraturan 

pelaksanaanya yang di berlakukan pada tahun 1993, dan peraturan pemerintah 



 34

No. 36 Tahun 1995 yang menetapkan PT. Jamsostek sebagai badan 

penyelenggara Jaminan sosial tenaga kerja. Amanat pelaksanaan Jaminan 

sosial tenaga kerja juga tersurat dalam arah kebijakan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 sebagai upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kongkritnya, dituangkan 

dalam ketetapan-ketetapan MPR RI  No.IV / MPR / 1999 Bab IV. F. 1C, yang 

berbunyi: mengembangkan sistem Jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh 

tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan 

kerja yang memadahi, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, 

perusahaan dan pekerja. 

 

4.1.2. Pengertian Jamsostek 

Jaminan sosial dalam pengertian umum sering diartikan sebagai suatu 

bentuk usaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Pengertian itu 

tampak sangat limitif bila mengacu pada arti leksikal. 

Dalam pengertian formal, ISSA ( International Social Security 

Association ) mengartikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan 

bagi anggota masyarakat  untuk suatu resiko atau peristiwa tertentu, dengan 

tujuan menghindari sejauh mungkin terjadinya peristiwa yang mengakibatkan 

hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan. Jaminan sosial juga 

memberikan pelayanan medis, tunjangan keluarga dan anak atau jaminan 

keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari suatu peristiwa.       
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Pada sisi lain, Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, mendefinisikan 

jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat atau 

sebagian anggota masyarakat dari tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan 

hilangnya penghasilan karena sakait, menganggur, cacat, hari tua dan 

kematian. Jaminan sosial juga menyediakan dana bagi masyarakat serta 

memberikan bantuan kepada keluarga dalam pemeliharaan anak. 

Dari kedua rumusan pengertian tersebut terlihat bahwa esensi dari 

jaminan sosial adalah semacam pemberian kompensasi atas suatu peristiwa 

tertentu yang berakibat berkurang atau hilangnya penghasilan. 

Dalam hubungan dengan ketenagakerjaan, jaminan sosial bagi tenaga 

kerja (sesuai Undang–Undang No 3 Tahun 1992) didenifisikan sebagai suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai 

akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa hari tua 

dan meninggal dunia, dan dalam bentuk pelayanan sebagai akibat dari 

peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan 

kerja, sakit, hamil, bersalin. 

Dengan mencermati pengertian formal itu, maka arti penting jaminan 

sosial bagi tenaga kerja terfokus pada bentuk santunan dan pelayanan. Esensi 

dari penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebenarnya 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak perusahaan, namun sebagai 

mana ditetapkan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992, penyelenggaraan 

Jamsostek dapat dilakukan lewat mekanisme asuransi. 
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Melihat kondisi demikian, semakin jelas bahwa penyelenggaraan 

jamsostek berimplikasi pada konsep pertanggungan atas resiko yang diderita 

tenaga kerja ,dengan harapan akan mampu menjadi pendorong meningkatnya 

produktivitas dan meningkatnya kualitas produk, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, program Jamsostek 

berpretensi pada upaya peningkatan kesejahteran pekerja dalam bentuk 

perlindungan dasar atas kerugian potensial yang ada.     

Menurut UU No. 3 Tahun 1992, Jamsostek adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 

sebagian penghasilan yang hilang akibat dari peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari 

tua dan meninggal dunia. 

Secara umum Jamsostek dapat diartikan sebagai program publik yang 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial 

ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asas 

sosial. 

 

4.1.3. Bidang Usaha dan Wilayah Kerja 

PT. Jamsostek merupakan salah satu perusahaan pemerintah dibawah 

naungan BUMN (Badan Usaha Milik Nengara) yang bergerak dalam bidang 

jasa dimana usaha yang digeluti oleh perusahaan ini adalah jasa dibidang 

perasuransian atau lebih di kenal dengan jaminan sosial tenaga kerja. 

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan apa yang 

seharusnya menjadi milik atau hak seorang tenaga kerja.  
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Adapun ruang lingkup yang diatur didalam Undang-undang berkenaan 

dengan jenis usaha yang ditawarkan adalah meliputi jasa-jasa sebagai berikut : 

1. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) : 

Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang 

dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menaggulangi 

hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh 

kematian atau cacat karena kecelakaan keja baik fisik maupun mental, maka 

perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. 

2. JHT (Jaminan Hari Tua) 

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi 

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi 

tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih 

bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan 

atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 

atau memenuhi persyaratan tersebut. 

3. JKM (Jaminan Kematian) 

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 

mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada 

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, 

diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik 

dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. 
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4. JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan) 

Memberi jasa pengobatan dan perawatan bagi pasien luar, pasien dalam, 

maternitas, obat-obatan, pengiriman dan tunjangan pengobatan lainnya kepada 

karyawan serta keluarga mereka yang jatuh sakit. 

Arti wilayah kerja perusahaan berdasarkan Undang-undang No.1 

Tahun 1970 adalah tempat kerja, yakni ruangan atau lapangan (space) dimana 

orang dapat bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan 

kerja. 

Sedangkan arti wilayah kerja menururt Suyadi Prawiro Sentono adalah 

tempat kerja yang merupakan daerah wewenang perusahaan dimana tenaga 

kerja berada dan bekerja.  

Pada PT. Jamsostek kantor cabang Kudus yang beralamatkan di jalan 

Pramuka NO. 368 Kudus ini memiliki wilayah kerja yang cukup luas yaitu 

membawahi lima kota besar meliputi Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan Blora. 

 

4.1.4. Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.4.1. Visi Jamsostek 

Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja terpercaya 

dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat bagi seluruh peserta. 

 

4.1.4.2. Misi Jamsostek 

PT. Jamsostek sebagai badan penyelengara juga mengemban misi 

sebagai berikut : 
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 Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan manfaat kepada 

peserta berdasarkan prinsip profesionalisme. 

 Memperluas cakupan kepesertaan. 

 Meningkatkan budaya kerja melalui kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan penerapan “Good Corporate Govermance”. 

 Mengelola dana peserta dengan prinsip kehati-hatian (“Prudent”). 

 

4.1.4.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja 

4.1.4.3.1. Unit Kerja di Tingkat Pusat 

Susunan organisasi di PT. Jamsostek ada dua antara lain unit kerja di 

tingkat pusat dan unit kerja di tingkat daerah. Untuk unit kerja di tingkat pusat 

yakni antara lain terdiri dari : 

1. Unit kerja dibawah direktur utama 

2. Direktorat Operasi dan Pelayanan, dipimpin oleh Direktur Operasi dan 

Pelayanan 

3. Direktorat Keuangan, dipimpin oleh Direktur Keuangan  

4. Direktorat Investasi, dipimpin oleh Direktur Investasi 

5. Direktorat Umum dan SDM, dipimpin oleh Direktur Umum dan SDM 

6. Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Informasi, dipimpin oleh 

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi 
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4.1.4.3.2. Unit Kerja Tingkat Daerah 

Untuk unit kerja tingkat daerah terdiri dari kantor wilayah yang 

dipimpin langsung oleh dewan direksi dan membawahi kantor cabang yang di 

golongkan dalam kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan dikantor PT. 

Jamsostek (Persero) Kudus termasuk kantor cabang kelas II dengan 21 orang 

karyawan memiliki struktur Organisasi sebagai berikut: 

Gambar 4.1.  
Struktur Organisasi 

di Kantor Cabang PT. Jamsostek Kudus 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Lampiran IX Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) 
    Nomor : KEP / 97 / 082001 
    Tentang Stuktur Organisasi Kantor Cabang 
 

Kantor cabang terdiri dari : 

1. Bidang Pemasaran 

2. Bidang Pelayanan 

3. Bidang Teknologi Informasi 

4. Bidang Keuangan 

5. Bidang Umum dan Personalia 

 

Kantor 
Cabang 

Bidang 
Pemasaran 

Bidang 
Pelayanan 

Bidang 
Keuangan 

Bid. Teknologi 

& Informasi 
Bid Umum 

 & Personalia 



 41

4.1.4.3.3. Pembagian Kerja 

Kantor Cabang mempunyai tugas merencanakan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional Kantor Cabang. 

Kantor cabang mempunyai fungsi : 

1. Menetapkan kebijakan operasional Kantor Cabang 

2. Mengarahkan dan mengendalikan pencapaian target dan peningkatan 

pelayanan kepada peserta  

3. Mengarahkan dan mendukung terselenggaranya sistem teknologi 

informasi 

4. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi keuangan  

5. Memastikan pelaksanaan sistem kepersonaliaan dan umum 

6. Merencanaan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi terkait. 

Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi pemasaran guna mencapai 

target kepesertaan dan iuran. 

Bidang Pelayanan mempunyai tugas  merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi  pelayanan guna memastikan 

kelancaran dan keakuratan pelayanan jaminan. 

Bidang teknologi informasi mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan 

pengamanan data base guna menyajikan informasi yang benar dan akurat.  

Bidang Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi keuangan di kantor cabang. 
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Bidang Umum dan Personalia mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, 

pemeliharaan sarana atau prasarana kerumah tanggaan, kearsipan serta 

administrasi dan pembinaan personil. 

 

4.2. HASIL PENELITIAN 

4.2.1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan 

kegiatan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari 

kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, 

memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar (Mulyadi 

2001 : 5-6). 

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerikal), 

biasanya  adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi (Baridwan 1994 : 3). 

Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat 

diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke 

bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau 

tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan 1992 : 86). 

Sedangkan menurut Sarwoko dan Abdul Halim, kas adalah uang tunai dan 

seluruh benda atau sumber lainnya (surat berharga) yang segera tersedia untuk 

memenuhi kewajiban (1989 : 119). 
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PT.Jamsostek menyebut penerimaan kas atau uang dari pendapatan 

usahanya dengan penerimaan pelaporan iuran upah tenaga kerja, tenaga kerja 

yang dimaksud adalah tenagakerja dari pengusaha peserta jamsostek yang 

disetorkan kepada Jamsostek. 

Penerimaan kas atau uang yang diterima oleh PT. Jamsostek adalah 

penerimaan kas dari piutang dikarenakan PT. Jamsostek merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dimana penerimaan 

pendapatannya dibayarkan bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 untuk 

pembayaran bulan terutang.  

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 

(Mulyadi 2001 : 5). 

 

4.2.2. Prosedur Penerimaan Iuran Upah Tenaga Kerja 

PT. Jamsostek merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa dimana 

penerimaan pendapatannya diterima bulan berikutnya. Sehingga sumber 

penerimaan kas merupakan pelunasan piutang dari iuran jaminan. 

Prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada PT. Jamsostek tidak 

melibatkan banyak fungsi atau bagian yang terkait. Jaringan prosedur 

pelaporan iuran upah tenaga kerja terdiri dari pelaporan melalui bank, giro pos 

dan langsung ke kantor cabang 
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4.2.3. Prosedur Pelaporan Iuran Upah Tenaga Kerja Melalui Bank dan 

Giro Pos 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. 
Prosedur pelaporan iuran tenaga kerja lewat Bank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. 
Prosedur pelaporan iuran tenaga kerja lewat giro pos 
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1. Bagian keuangan 

 Bagian keuangan menerima surat pemberitahuan dari pengusaha 

bahwa telah dilakukan pembayaran iuran melalui bank maupun 

giro pos yang disampaikan melalui bagian administrasi 

 Bagian keuangan mencatat pencairan dana yang diterima melalui 

bank yang menjadi rujukan antar penyelenggara 

 Bagian keuangan menerima dan mencatat pencairan dana dari giro 

pos 

 Dilanjutkan mengentry pelunasan piutang kedalam aplikasi 

program SIPT (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu). 

 Membuat kuitansi pembayaran kepada debitur dan 

menyerahkannya kepada bagian pemasaran untuk dikirim. 

2. Bagian administrasi 

 Bagian ini menerima surat pemberitahuan dari perusahaan atas 

pembayaran iuran melalui bank dan giro pos 

 Bagian administrasi menerima bukti setoran iuran melalui giro pos 

dan melaporkannya ke bagian keuangan 

 Bagian administrasi mengkonfirmasi ke bank tentang penambahan 

jumlah rekening bank penyelenggara 

 Bagian administratif mencocokkan jumlah piutang yang harus 

dibayar antara perincian iuran (JKK, JHT, JKM dan JPK) yang 

diisi oleh pengusaha dengan jumlah nominal yang diterima oleh 

bagian keuangan. 
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 Bagian administrasi menentukan besarnya tarif iuran JKK yang 

ditetapkan kepada pengusaha berdasarkan jenis usaha dan resiko 

kerja 

 Bagian administrasi memerintahkan ke bagian teknologi dan 

informasi untuk mengentry pelunasan piutang perincian 

berdasarkan perincian iuran yang diisi pengusaha. 

3. Bagian teknologi dan informasi  

 Bagian ini bertugas mengentry ke data base, membuat bukti 

pelunasan piutang dan mengarsip formulir 

 Setelah data dientry dengan benar maka bagian teknologi dan 

informasi siap untuk mengecek formulir-formulir kepesertaan yang 

harus dikirim ke pengusaha (DS/PSJHT, rekonsiliasi jaminan, 

KPK, KPJ dll)melalui bagian pemasaran. 

4. Bagian pemasaran 

 Bagian pemasaran memberikan katalog-katalog dan formuli-

formulir yang dibutuhkan kepada para pengusaha. 

 Bagian pemasaran menerima formulir-formulir kepesertaan dari 

bagian teknologi dan informasi, dan menerima kuitansi dari bagian 

keuangan untuk dikirim ke perusahaan peserta bersama formulr-

formulir yang di buat oleh bagian keuangan. 

 Mengumpulkan kebenaran data pelaporan iuran di lapangan 
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4.2.4. Prosedur Pelaporan Iuran Upah Tenaga Kerja Melalui Perusahaan 

Secara langsung 

1. Bagian administrasi 

 Bagian pemasaran memberikan katalog-katalog dan formuli-

formulir yang dibutuhkan kepada para pengusaha. 

 Bagian administrasi menerima perincian iuran kepesertan yang 

telah di isi oleh pengusaha dan pelunasan piutang iuran kepesertaan 

dari pengusaha. 

 Bagian ini kemudian membuat bukti kas masuk dan 

menyetorkannya ke bagian keuangan. 

 Memerintahkan kepada bagian keuangan untuk membuat kuitansi 

atas pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha secara langsung 

ke kantor Jamsostek. 

 Bagian administratif mencocokkan jumlah piutang yang harus 

dibayar antara perincian iuran (JKK, JHT, JKM dan JPK) yang 

diisi oleh pengusaha dengan jumlah nominal yang diterima oleh 

bagian keuangan. 

 Bagian administrasi menentukan besarnya tarif iuran JKK yang 

ditetapkan kepada pengusaha berdasarkan jenis usaha dan resiko 

kerja 

 Bagian administrasi memerintahkan ke bagian teknologi dan 

informasi untuk mengentry pelunasan piutang perincian 

berdasarkan perincian iuran yang diisi pengusaha. 
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2. Bagian keuangan 

 Bagian keuangan menerima uang dari bagian administrasi. 

 Mengentry data ke aplikasi program SIPT (Sistem Informasi 

Pelayanan Terpadu) 

 Membuat kuitansi atas pelunasan piutang iuran kepesertaan dan 

memberikan kepada bagian pemasaran untuk dikirim ke 

pengusaha. 

3. Bagian teknolgi dan informasi 

 Bagian ini bertugas mengentry ke data base, membuat bukti 

pelunasan piutang dan mengarsip formulir 

 Setelah data dientry dengan benar maka bagian teknologi dan 

informasi 

 Bagian ini bertugas membuat formulir-formulir kepesertaan 

(DS/PSJHT, rekonsiliasi jaminan, KPK, KPJ dll) setelah terjadi 

pelunasan putang iuran kepesertaan yang akan di kirim ke 

pengusaha peserta jamsostek. 

  Mengecek dan memberikan formulir-formulir kepesertaan yang 

harus dikirim ke pengusaha (DS/PSJHT, rekonsiliasi jaminan, 

KPK, KPJ dll) melalui bagian pemasaran. 

 Bagian ini bertugas membuat formulir-formulir kepesertaan setelah 

terjadi pelunasan putang iuran kepesertaan yang akan di kirim ke 

pengusaha peserta jamsostek. 
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4. Bagian pemasaran  

 Bagian pemasaran memberikan katalog-katalog dan formuli-

formulir yang dibutuhkan kepada para pengusaha. 

 Bagian pemasaran menerima formulir-formulir kepesertaan dari 

bagian teknologi dan informasi, dan menerima kuitansi dari bagian 

keuangan untuk dikirim ke perusahaan peserta bersama formulr-

formulir yang di buat oleh bagian keuangan. 

 Mengumpulkan kebenaran data pelaporan iuran di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. 
Prosedur Pelaporan Iuran Upah Tenaga Kerja Melalui Perusahaan Secara 

Langsung 
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bukti setoran iuran dan memerintahkan untuk membuat kuitansi 

Pengusaha 

Bag. 
administrasi 

Bag. teknologi 
& informasi 

Bag. 
keuangan 

Bag. 
pemasaran 

1 2 3

456



 50

3. Bagian administrasi memerintahkan kebagian teknologi dan informasi 

untuk mengentry data dan membuat dokumen kepesertaan yang akan 

dikirim kepengusaha yang telah melunasi iuran 

4. Bagian teknologi dan informasi menyerahkan dokumen kepesertaan ke 

bagian pemasaran 

5. Bagian keuangan menyerahkan kuitansi kebagian pemasaran 

6. Bagian pemasaran meyerahkan kuitansi dan dokumen kepesertaan ke 

pengusaha. 

 

4.2.5. Prosedur Pengentryan Data Piutang Melalui Komputer 

Bagian administrasi memerintahkan ke bagian teknologi dan informasi 

untuk mengentry pelunasan piutang perincian berdasarkan perincian iuran 

yang diisi pengusaha. 

 Bagian ini bertugas mengentry ke data base, membuat bukti pelunasan 

piutang dan mengarsip formulir 

 Bagian ini bertugas mengentry ke data base, membuat bukti pelunasan 

piutang dan mengarsip formulir 

 Setelah data dientry dengan benar maka bagian teknologi dan informasi 

siap untuk mengecek formulir-formulir kepesertaan yang harus dikirim ke 

pengusaha (DS/PSJHT, rekonsiliasi jaminan, KPK, KPJ dll)melalui bagian 

pemasaran. 
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Gambar 4.5. 

Prosedur Pengentryan Data Melalui Komputer 
Dengan menggunakan aplikasi SIPT 

 

Pada dasarnya prosedur pelaporan iuran secara garis besar dibagi 
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Gambar.4.6. 
Pelaporan iuran upah tenaga kerja oleh pengusaha 

 

Perusahaan      Bank 

 

 

 

 

Sumber : Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek 

2. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara 
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Prosedur penerimaan pelaporan penerimaan iuran tenaga kerja baik 

lewat bank, giro maupun untuk yang datang sendiri ke kantor jamsostek tidak 

melibatkan banyak fungsi. Alasannnya yakni PT.Jamsostek telah 

menggunakan program komputerisasi dengan berbagai aplikasinya. 

Prosedur penerimaan uang atau pelaporan iuran upah tenaga kerja 

melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi penerimaan uang 

tidak terpusat pada satu bagian saja, hal ini perlu agar dapat memenuhi prinsip 

internal kontrol. Bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pelaporan iuran 

tenaga kerja adalah : 

1. Melalui bank dan giro pos, yaitu : 

1) Bagian keuangan 

Bagian keuangan berkewajiban menerima dan mencatat pencairan dana 

dilanjutkan mengentry pelunasan piutang kedalam aplikasi program SIPT 

(Sistem Informasi Pelayanan Terpadu). 

2) Bagian administrasi 

Bagian ini menerima konfirmasi oleh bagian keuangan atas pelunasan 

piutang yang dilakukan melalui bank. Bagian administratif mencocokkan 

jumlah piutang yang harus dibayar antara perincian iuran (JKK, JHT, JKM 

dan JPK) yang diisi oleh pengusaha dengan jumlah nominal yang diterima 

oleh bagian keuangan. Bagian administrasi memerintahkan ke bagian 

teknologi dan informasi untuk mengentry pelunasan piutang perincian 

berdasarkan perincian iuran yang diisi pengusaha. 
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3) Bagian teknolgi dan informasi  

Bagian ini bertugas mengentry ke data base, membuat bukti pelunasan 

piutang dan mengarsip formulir. Setelah data di entry dengan benar maka 

bagian teknologi dan informasi siap untuk mengecek formulir-formulir 

kepesertaan yang harus dikirim ke pengusaha melalui bagian pemasaran. 

4) Bagian pemasaran 

Bagian pemasaran menerima formulir-formulir kepesertaan dari bagian 

teknologi dan informasi, dan menerima kuitansi dari bagian keuangan 

untuk dikirim ke perusahaan peserta bersama formulr-formulir yang di 

buat oleh bagian akuntansi. Bagian pemasaran juga bertanggung jawab 

untuk memonitor dan mendata iuran masing-masing program. 

2. Melalui perusahaan secara langsung, yaitu : 

1) Bagian administrasi 

Bagian administrasi menerima perincian iuran kepesertaan dan pelunasan 

piutang iuran kepesertaan dari pengusaha. Bagian ini kemudian  membuat 

bukti kas masuk dan menyetorkannya ke bagian keuangan. Kemudian 

memerintahkan kepada bagian keuangan untuk membuat kuitansi. 

2) Bagian keuangan 

Bagian keuangan menerima uang dari bagian administrasi dilanjutkan 

dengan mengentry data ke aplikasi program SIPT (Sistem Informasi 

Pelayanan Terpadu) dan membuat kuitansi atas pelunasan piutang iuran 

kepesertaan. 
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3) Bagian teknolgi dan informasi 

Bagian ini bertugas membuat formulir-formulir kepesertaan setelah terjadi 

pelunasan putang iuran kepesertaan yang akan di kirim ke pengusaha 

peserta jamsostek. 

4) Bagian pemasaran  

Mengumpulkan kebenaran data pelaporan iuran di lapangan dan 

mengirimkan formulir-formulir kepesertaan dan kuitansi penyetoran iuran 

ke perusahaan peserta. Bagian pemasaran juga bertanggung jawab untuk 

memonitor dan mendata iuran masing-masing program. 

Formulir-formulir yang digunakan oleh PT. Jamsostek (persero) kantor 

cabang kudus dalam prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja yang 

merupakan penerimaan kas atau uang dari pelunasan piutang adalah : 

1. Kuitansi 

Formulir ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan 

bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang mereka 

2. Formulir Pendaftaran Tenaga kerja (F 1.a) 

Formulir ini memuat tentang penambahan tenaga kerja baru berisi nama 

tenaga kerja, jabatan, nomor pegawai dan nominal gaji. 

3. Formulir  Daftar Susunan Keluarga (F 1.b) 

Formulir ini di isi guna menentukan siapa saja yang diikut sertakan dalam JPK 

(Jaminan Pelayanan Kesehatan) dengan ketentuan  
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4. Formulir Daftar Tenaga Kerja Keluar (F 1.c) 

Formulir ini berisi tentang biodata jumlah tenaga kerja keluar guna 

mengurangi tanggung jawab perusahaan dalam pembayaran iuran. 

5. Formulir Perincian Iuran (F 2) 

Formulir ini berisi tentang jumlah iuran bulanan yang dibayar, rekapitulasi 

tenaga kerja dan upah  

6. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran 

yang dilakukannya. Surat pemberitahuan berupa tembusan bukti kas keluar 

yang dibuat oleh  debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Bagi 

perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat pemberitahuan ini 

digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang 

di dalam kartu piutang, karena surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan 

bukti kas keluar. 

7. Rekoniliasi Iuran 

Formulir ini berisi konfirmasi yang diberikan oleh PT.Jamsostek tentang saldo 

iuran jaminan antara selisih iuran yang dibayar dengan iuran yang dihitung. 

Sehingga berisi komulatif selisih lebih atau selisih kurang iuran yang 

dibayarkan. 

8. Daftar Saldo Jaminan Hari Tua 

DSJHT merupakan formulir yang berisi tentang perincian saldo akhir jaminan 

hari tua masing-masing tenaga kerja yang dibuat perNPP (Nomor 

Pendaftarann Perusahaan) 
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9. Pernyataan Saldo Jaminan Hari Tua  

PSJHT merupakan formulir yang berisi surat pemberitahuan atau pernyataan 

yang dibuat oleh PT. Jamsostek sebagai tanda terima pelunasan iuran dan 

digunakan oleh perusahaan peerta sebagai bukti pengeluaran kas. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas 

yang berasal dari pelunasan piutang adalah : 

1. Jurnal penerimaan iuran (kas) 

Jurnal peneriman kas dibuat oleh fungsi akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk 

meringkas dan mencatat transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang yang 

bersumber dari bukti setor bank maupun giro pos dan kuitansi PT.Jamsostek 

yang diterima dari fungsi administrasi.  

2. Buku besar 

Buku besar merupakan akun-akun yang sudah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal, yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Buku besar 

yang dipergunakan dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari pelunasan 

piutang yaitu buku besar kas dan buku besar piutang. Buku besar kas 

merupakan ringkasan akun kas yang sudah dicatat sebelumnya dalam jurnal 

penerimaan kas. Sedangkan buku besar piutang merupakan ringkasan akun 

piutang yang yang sudah dicatat sebelumnya dalam jurnal penerimaan kas. 

3. Voucher (Kartu Piutang) 

Voucher ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang 

perusahaan kepada debiturnya. 
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4. Rekonsiliasi bank  

Rekonsiliasi bank dibuat oleh fungsi pemeriksa intern berdasarkan rekening 

koran bank dan catatan kas perusahaan. Catatan ini digunakan untuk 

mengecek ketelitian dan keandalan jurnal kas perusahaan dengan catatan 

akuntansi bank. 

Menurut Menteri tenaga kerja tentang prosedur pelaporan iuran upah 

tenaga kerja dituangkan dalam peraturan perundangan jamsostek pada bab 2 

pasal 2, 3, 4 tentang pendaftaran kepesertaan dan bab 3 pasal 5 dan 6 tentang 

pembayaran iuran. 

Bab 2 (Pasal 2) 

1. Setiap pengusaha mengajukan pendaftaran kepesertaan program jamsostek 

kepada badan penyelenggara harus mengisi formulir : 

 Pendaftaran perusahaan (formulir jamsostek 1) 

 Pendaftaran tenaga kerja (formulir jamsostek 1.a) 

2. Setiap tenaga kerja yang telah didaftarkan kepada badan penyelenggara 

pada program jaminan pemeliharaaan kesehatan harus mengisi formulir 

daftar susunan keluarga tenaga kerja (formulir jamsostek 1.b) 

3. Pengusaha harus menyampaikan formulir jamsostek sebagaimana di 

maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada badan penyelenggara 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formilir 
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tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda 

terima atau tanda terima pengiriman pos 

4. Kepesertaan dalam program jamsostek dimulai tanggal 1 bulan berikutnya 

sejak formulir jamsostek 1, dan formulir jamsostek 1 b bagi perusahaan 

yang ikut serta dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan, diterima 

oleh badan penyelenggara 

Bab 2 (Pasal 3) 

1. Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2  ayat (1), badan penyelanggara menetapkan tarif 

iuran jaminan kecelakaan kerja untuk perusahaan yang bersangkutan 

2. Badan penyelenggara menerbitkan sertifkat kepesertaan, kartu peserta dan 

kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 hari sejak fornulir 

pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar 

3. Bentuk sertifikat kepesertaan untuk pengusaha, kartu peserta untuk tenaga 

kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk pengusaha, kartu peserta 

untuk tenaga kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagai mana 

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh badan penyelenggara.  

Bab 2 (Pasal 4) 

Pengusaha wajib melaporkan kepada badan penyelenggara : 

1. Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a 

2. Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1c 
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3. Perubahan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir 

Jamsostek 1b 

Bab 3 (Pasal 5) 

1. Pengusaha harus membayar iuran untuk pertamakali yang dihitung 

berdasarkan jumlah upah yang tercantum dlam formulir Jamsostek 1 dan 

formulir Jamsostek 1a 

2. Iuran setiap bulan berdasarkan upah bulan yang bersangkutan yang 

diterima oleh tenaga kaerja dibayarkan paling ambat 15 (lima belas) bulan 

berikutnya kepada badan penyelenggara 

3. Iuran yang diterima oleh badan penyelanggara diberikan bukti peneimaan 

iuran yang bentuknya ditetapkan oleh badan penyelenggara 

Bab 3 (Pasal 6) 

1. Badan penyelanggara menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan atau 

kekurangan pembayaran iuran kepada perusahaan yang bersangkutan 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran dan setelah 

daftar upah tenaga kerja diterima secara lengkap oleh badan penyelenggara 

2. Daftar upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

disampaikan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara secara periodik 

paling lama setip 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir 

Jamsostek 2.a 
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3. Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan badan penyelenggara 

 

4.2.6. Unsur Pengendalian Intern Perusahaan 

Unsur pengendalian intern prosedur pelaporan iuran tenaga kerja di 

PT. Jamsostek (Persero) kantor cabang kudus dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas atau uang yang berasal dari pelunasan piutang adalah sebagai 

berikut : 

1. Fungsi administrasi harus terpisah dari fungsi keuangan agar tidak terjadi 

penyalah gunaan dalam penerimaan kas.  

2. Fungsi administrasi harus terpisah dari fungsi pemasaran agar dapat saling 

mengontrol jumlah pelaporan iuran yang telah diterima agar tidak terjadai 

manipulasi jumlah pelaporan iuran upah tenaga kerja 

3. Semua penggunaan bukti kas masuk diberi nomor urut tercetak 

4. Semua dokumen atau formulir-formulir pelaporan iuran diberi nomor urut 

tercetak berdasarkan NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan)  

5. Tiap akhr periode diadakan pemeriksaan catatan akuntansi (jurnal, buku 

kas harian, buku besar dan kartu piutang) oleh bagian keuangan. Setalah 

pemeriksaan selesai, diadakan perbandingan antara saldo kas dari 

penerimaan iuran yang dibayar dengan iuran yang dihitung 

6. Fungsi pemasaran melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang 

yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi 
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7. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera 

8. Para penagih dan kasir harus diasuransikan 

 

4.3. PEMBAHASAN 

PT.Jamsostek menyebut penerimaan kas atau uang dari pendapatan 

usahanya dengan penerimaan pelaporan iuran upah tenaga kerja, dimana 

penerimaan kas disini yang dimaksud adalah penerimaan kas dari sektor 

piutang. Karena PT. Jamsostek sebagai perusahaan jasa yang menyediakan 

jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pelayanan kesehatan dan 

jaminan kematian dimana jaminan atau asuransi dapat dinikmati terlebih 

dahulu (mulai awal bulan dengan syarat perusahaan dan tenaga kerja telah 

terdaftar terlebih dahulu sebagai peserta Jamsostek) sedangkan pembayaran 

jaminan atau iuran dilakukan bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 untuk 

pembayaran bulan terutang setelah upah atau gaji pada bulan tersebut 

dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya karena hal ini sebagai 

pedoman pengisian dan penghitungan pelaporan iuran yang dilakukan 

pengusaha. 

Guna internal kontrol yang baik antar fungsi maka sebaiknya PT. 

Jamsostek memisah fungsi pemasaran dengan fungsi penagihan agar tidak 

terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan terhadap penerimaan iuran 

dan juga sebagai internal kontrol untuk mencocokkan besarnya iuran yang 

diterima. 
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Berkenaan dengan pemisahan fungsi yag terkait dalam prosedur 

pelaporan iuran upah tenaga kerja sebaiknya antara fungsi administrasi dengan 

fungsi keuangan dipisah agar berdiri sendiri hal ini bertujuan untuk 

menghindari penyelewengan penerimaan kas dari dana iuran upah tenaga kerja 

yang dilaporkan oleh pengusaha. Begitu pula antara fungsi pemasaran dengan 

fungsi penagihan sebaiknya terpisah hal ini selain bertujuan agar tidak terjadi 

penyelewengan terhadap iuran yang dilaporkan pengusaha juga bertujuan agar 

fungsi pemasaran tidak rancu terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya dalam 

sebuah sistem. 

Pemisahan fungsi antara bagian pemasaran dengan fungsi penagihan 

juga bertujuan agar kinerja perusahaan dalam mengatasi penyelewengan dana 

iuran menjadi lebih solid dan efektif maka perlu juga adanya penegakan 

hukum yang kuat bukan hanya dengan memperbaiki pengendalian intern pada 

sistem akuntansi dan manajemen di PT.Jamsostek saja. 

Beberapa hal yang mempengaruhi mengapa manfaat yang dirasakan 

oleh tenaga kerja tidak begitu maksimal atau besar seperti yang diharapkan 

oleh penyelenggara sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi dan misi 

badan penyelenggara dan pemerintah. Hal ini sebenarnya sebagian besar 

dipengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh 

pengusaha dalam melaporkan iuran. Oleh karena itu maka hal ini perlu 

dicegah dengan cara penegakan hukum berdasarkan kekuatan–kekuatan 

hukum yang telah dimiliki dan beberapa pengendalian pada badan 

penyelenggara  seperti hanya pemisahan fungsi antara pemasaran dengan 
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fungsi penagihan dimana fungsi penagihan inilah yang akan diberihak untuk 

memeriksa kebenaran pelaporan iuran, melaporkan apabila terjadi 

penyelewengan dan memberikan sanksi atau hukuman bekerjasama dengan 

pihak yang berwajib dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dan 

undang-undang yang telah dimiliki sebagai pedoman penegakan hukum. 

Penegasan penegakan yuridis terhadap penyelewengan iuran upah 

tenaga kerja dengan kewenangan kekuatan hukum yang telah dimiliki oleh PT. 

Jamsostek dari Depnakertrans dan pemerintah, melalui fungsi pemasaran 

sebagai internal kontrol 

Pada dasarnya pengendalian terhadap prosedur pelaporan iuran  sudah 

cukuplah baik hal ini terlihat dari pembagian fungsi yang baik dan tegas 

meskipun jumlah karyawan pada PT. Jamsostek kantor cabang Kudus hanya 

sedikit dilihat dari sudut pandang bidang usaha dan luas wilayah kerja yang 

ditangani. Dengan penggunan formulir yang cukup efektif dalam menangani 

setiap transaksi 

Baik buruknya prosedur juga dilihat dari pengendalian aplikasi  

komputer bagi perusahaan yang telah menggunakan program komputerisasi 

dalam kinerjanya mengingat tidak semua proses prosedur dalam sebuah 

penanganan transaksi dilakukan dengan manual saja. Tingkat kecermatan dan 

kehandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh komputer mikro akan 

tergantung pada pengendalian intern yang  ditetapkan oleh manajemen dan 

pengendalian yang dimasukkan dalam program aplikasi maka diharapkan 

pengendalian terhadap integritas data dan perangkat lunak dapat menjamin 
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bahwa informasi yang diolah bebas dari kekeliruan dan dari manipulasi yang 

tidak di otorisasi (yaitu bahwa data yang telah diotorisasi telah diolah dengan 

cara yan telah ditetapkan) 

Berkenaan dengan terjaminnya sebuah pengendalian aplikasi 

mengolah data dengan benar dan sesuai dengan keadaan serta aplikasi dapat 

terus menerus berfungsi. Maka perlu adanya pemeriksaan terhadap 

pengentryan data  secara periodik dan masing-masing fungsi pengguna 

aplikasi lebih memperhatikan otorisasi data sumber sebalum memproses data 

ke dalam aplikasi. Pengendalian lain yang dapat digunakan adalah : 

 Pengendalian akses yakni prosedur yang didesain untuk membatasi akses 

kedalam program dan data. Comtohaya yakni dengan menyelenggarakan 

pengendalian terhadap menu, daftar otrisasi, password, file, dan program 

yang diizinkan oleh pemakai. 

 Pengendalian atas pengembangan dan pemeliharaan sistem 

 PT. Jamsostek harus dapat menjamin pengendalian aplikasi mengolah data 

dengan benar dan sesuai dengan keadaan serta aplikasi dapat terus 

menerus berfungsi 

 Perlu adanya pemeriksaan terhadap pengentryan data  secara periodik 

 Masing-masing fungsi pengguna aplikasi lebih memperhatikan otorisasi 

data sumber sebalum memproses data ke dalam aplikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

prosedur palaporan iuran upah tenaga kerja pada PT. Jamsostek (Persero) 

kantor cabang Kudus adalah sebagai berikut : 

Prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada PT. Jamsostek 

sangatlah bagus. Meski memiliki jumlah pegawai yang sedikit namun 

PT.Jamsostek mempunyai pembagian fungsi yang cukup baik yakni dengan 

jumlah pegawai 21 orang mampu membagi fungsi pelaporan iuran kedalam 4 

fungsi yankni fungsi administrasi, fungsi keuangan, fungsi teknologi dan 

informasi dan juga fungsi pemasaran. Dilengkapi dengan dokumen atau 

formulir-formulir yang lengkap dan efektif. Dalam pencatatan transaksi telah 

dilakukan dengan komputerisasi dengan berbagai aplikasinya hanya sebagian 

saja yang dilakukan dengan manual 

Unsur pengendalian intern perusahaan yang diterapkan adalah sebagai 

berikut : semua penggunaan bukti kas masuk, dokumen atau formulir diberi 

nomor urut tercetak berdasarkan NPP dan semua penerimaan iuran baik 

melalui giro pos maupun lewat perusahaan secara langsung disetor ke bank 

dengan segera tiap hari dalam jumlah penuh.  
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5.2. SARAN. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas maka 

penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya fungsi penagihan terpisah dengan fungsi pemasaran, hal ini 

bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang  

2. PT. Jamsostek harus dapat menjamin pengendalian aplikasi mengolah data 

dengan benar dan sesuai dengan keadaan serta aplikasi dapat terus 

menerus berfungsi. Maka perlu adanya pemeriksaan terhadap pengentryan 

data  secara periodik 

3. Sebaiknya masing-masing fungsi pengguna aplikasi lebih memperhatikan 

otorisasi data sumber sebalum memproses data ke dalam aplikasi. 
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