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SARI 

Demita Budi Radityaningrum. 2007. Sistem Penggajian Karyawan pada Balai 
Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. Tugas 
Akhir, Program Studi Akuntansi D3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. 56 Halaman. 

Kata kunci: Sistem, Penggajian. 
 
 

Sistem penggajian adalah sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan 
oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gajinya 
dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah 
produk yang dihasilkan (Mulyadi,2001:391). Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: bagaimanakah sistem penggajian pada Balai Besar 
Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sistem penggajian pada BBPPI Semarang. 

Objek penelitian ini adalah Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 
(BBPPI) Semarang, pengambilan data dilakukan dengan Dokumentasi, 
Wawancara, dan Observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode 
analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu 
fenomena dimana hasil yang diperoleh berupa data-data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggajian pada Balai 
Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang sudah cukup baik. 
BBPPI Semarang dalam melakukan kegiatannya berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah (PP) dan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Kelautan dan Perikanan  
yang berlaku.Sistem dan prosedur penggajian pada BBPPI Semarang sedikit 
berbeda dengan teori yang penulis kemukakan, walupun begitu sistem penggajian 
di BBPPI Semarang memang sudah cukup baik. 

Simpulan yang dihasilkan adalah sistem penggajian pada BBPPI 
Semarang sudah baik tetapi ada kelemahan yaitu dalam pengisian absensi 
karyawan yang diisi dengan time recorder machine tidak ada yang mengawasi 
jadi sering terjadi kecurangan. Saran yang diberikan adalah sebaiknya BBPPI 
Semarang dalam pengisian kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu 
(time recorder machine) seharusnya ada yang mengawasi agar tidak terjadi 
kecurangan atas pengisian absensi, dan pembayaran gaji melalui rekening 
pegawai kepada Bank yang ditunjuk yang sudah diusulkan kepada Departemen 
Keuangan agar segera terealisasikan agar pembayaran gaji pegawai dapat berjalan 
lebih mudah dan lancar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG. 

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan asset yang tidak dapat 

dinilai. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan sangat tergantung pada asset 

tersebut. Dalam dunia usaha yang semakin berkembang ini, perusahaan atau 

instansi pemerintah membutuhkan manajemen yang dapat bekerja dengan 

baik dan efisien. Tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang 

handal dan berkualitas. Hal ini mendorong perusahaan atau instansi 

pemerintah untuk mengelola usahanya secara profesional, sehingga tujuan 

yang hendak dicapai dapat terwujud. 

Biasanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu 

perusahaan akan dituntut kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan. 

Dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah pegawai yang dipekerjakan 

harus sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan biasanya didasarkan pada 

jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Suatu perusahaan harus dapat 

membedakan tingkat golongan pegawai atau jenjang pendidikan yang dimiliki 

dan bekerja dilingkupnya. Dengan mengetahui hal tersebut maka suatu 

perusahaan atau instansi pemerintah dapat memotivasi para pegawai agar 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, salah 

satunya dengan memberikan gaji yang sesuai. 

1 
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Pada umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan berdasarkan 

golongan pegawai, jabatan, lama bekerja dan pendidikan. Pemberian gaji 

merupakan kegiatan rutin bagi perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga 

merupakan pengeluaran perusahaan yang relatif besar. Karena itu diperlukan 

suatu sistem penggajian yang baik agar dalam pelaksanaan penggajian dari 

perhitungan sampai dengan pembayaran atau pendistribusian gaji kepada 

karyawan dapat berjalan lancar dan efisien. 

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang 

berulang kali atau yang secara rutin terjadi (Mulyadi, 2001:2). Sedangkan Gaji 

menurut Soemarso S.R (2005:307)  adalah imbalan kepada pegawai yang 

diberi tugas-tugas administratif dan tahunan. Selain gaji, karyawan juga 

mungkin memperoleh manfaat-manfaat lain yang diberikan dalam bentuk 

tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan 

pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan, dan lain-lain. 

 Sistem penggajian dapat didefinisikan sebagai jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu oleh manajemen untuk memberikan gaji 

kepada karyawan dalam suatu lingkup perusahaan. Sistem penggajian 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menarik, memelihara, 

mendorong semangat kerja dan mempertahankan pegawai bagi kepentingan 

perusahaan atau instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam 
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menentukan besarnya gaji serta sistem penggajian yang tepat untuk 

menghindari timbulnya kesalahpahaman antara pegawai dan perusahaan. 

Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan. Penentuan gaji 

karyawan pada BBPPI Semarang berdasarkan tingkat pendidikan dan 

kemudian digolongkan menurut jabatan atau golongan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). 

Sistem penggajian BBPPI Semarang melibatkan satu bagian dalam 

organisasi intern perusahaan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 

beberapa sub bagian. Adapun sub bagian yang terkait pada BBPPI Semarang 

adalah Sub bagian perencanaan, Sub bagian kepegawaian, Sub bagian Umum 

dan Keuangan. 

Didalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah sebaiknya 

mempunyai sistem penggajian yang baik, karena bila perusahaan tersebut 

tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik akan dapat menyebabkan 

terjadinya penyelewengan atau penyimpangan didalam melaksanakan 

tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadi penyelewengan harus 

dilakukan pemisahan tugas antara bagian yang terkait untuk menghindari 

persekongkolan, menghindari jumlah gaji yang dibesarkan, dan untuk 

memudahkan pekerjaan berbagai petugas yang diserahi tugas menangani 

penggajian. Tanpa adanya sistem penggajian yang baik dapat menyebabkan 

kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari. Oleh karena itu perusahaan 
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memang membutuhkan sistem penggajian yang tersusun rapi dan teratur agar 

lebih mudah bagi pimpinan dalam menetapkan gaji karyawan. 

Dari uraian di atas dan untuk mengetahui sistem penggajian pada Balai 

Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “SISTEM PENGGAJIAN PADA BALAI 

BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN (BBPPI) 

SEMARANG”. 

 
B. PERUMUSAN MASALAH. 

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :  

a. Fungsi-fungsi apa saja yang terkait dalam sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang ? 

b. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem penggajian 

pada BBPPI Semarang ? 

c. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang ?  

d. Bagaiman jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang ? 

e. Bagaimana unsur pengendalian intern sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang ?  

f. Bagaimana prosedur dan bagan alir sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN. 

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang. 

b. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem 

penggajian pada BBPPI Semarang. 

c. Untuk mengetahui catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penggajian pada BBPPI Semarang. 

d. Untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian 

pada BBPPI Semarang. 

e. Untuk mengetahui unsur pengendalian intern sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang. 

f. Untuk mengetahui prosedur dan bagan alir sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN. 

1. Bagi Peneliti.  

Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang. 

2. Bagi Universitas Negeri Semarang. 

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan menambah 

bahan bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Semarang khususnya 

mengenai sistem penggajian. 
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3. Bagi Perusahaan. 

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan sebagai landasan kebijakan bagi perusahaan untuk lebih 

meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap sistem 

penggajian. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN. 

Sistematika penulisan tugas akhir ini merupakan garis besar 

penyusunan yang mempermudah pemikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi Tugas Akhir. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Pengantar Tugas Akhir : Halaman Judul Tugas Akhir, Sari, 

Halaman Pengesahan, Moto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar 

Isi, Daftar gambar, Daftar lampiran. 

2. Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari:  

BAB I  PENDAHULUAN. 

Bab ini berisikan alasan pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI. 

Bab ini menguraikan tentang pengertian sistem, pengertian 

gaji, pengertian sistem penggajian, dokumen yang digunakan 

dalam sistem penggajian, catatan akuntansi yang digunakan 



 7

dalam sistem penggajian, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan 

prosedur yang membentuk sistem, unsur pengendalian intern, 

jurnal penggajian. 

BAB III METODE PENELITIAN. 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, objek kajian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP. 

Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian pelengkap tugas akhir : Daftar Pustaka dan Daftar Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian Sistem Penggajian  

Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem 

merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut dalam mencapai 

tujuan sistem. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001:2). 

Menurut Soemarso S.R (2005:307) gaji adalah imbalan kepada 

pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya 

biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Sedangkan menurut Mulyadi 

(2001:373) gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. 

Sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang 

diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada 

karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam 

atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. (Mulyadi, 2001:391). 

Sistem digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

yang memerlukan. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional 

perusahaan terjalin dengan rapi dan terkoordinasi sehingga dapat mencapai 

hasil yang diharapkan. 

8 
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B. Fungsi yang Terkait. 

Fungsi atau bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi 

penggajian adalah:  

a. Fungsi Kepegawaian. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi 

calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat 

tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, 

dan pemberhentian karyawan. 

b. Fungsi Pencatat waktu. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. 

c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi 

beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji 

diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna 

pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran 

gaji kepada karyawan. 

d. Fungsi Akuntansi. 

Fungsi akuntansi bertanggung  jawab untuk mencatat kewajiban yang 

timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi 

akuntansi yang menangani sistem penggajian berada di tangan: 
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1) Bagian Utang. 

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem 

akuntansi penggajian bertanggung jawab untuk memproses pembayaran 

gaji yang tercantum dalam daftar gaji. Bagian ini menerbitkan bukti kas 

keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi pembayaran gaji 

seperti tercantum dalam daftar gaji. 

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.  

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 dan 

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya 

dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

(Mulyadi, 2001:382). 
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C. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Penggajian  

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Penggajian adalah sebagai 

berikut : 

a. Kartu Jam hadir.  

Dokumen ini digunakan 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 diisi 

dengan mesin pencatat waktu. 

b. Daftar Gaji . 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi 

potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, Utang karyawan, Iuran untuk 

organisasi karyawan, dan lain sebagainya.  

c. Rekap Daftar Gaji. 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar 

gaji. 

d. Surat Pernyataan Gaji. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji sebagai catatan 

mengenai rincian gaji yang diterima beserta berbagai potongan yang 

menjadi beban setiap karyawan. 

e. Amplop Gaji. 

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop 

gaji. Di halaman muka amplop gaji setiap karyawan ini berisi informasi 
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mengenai nama karyawan, NIP/ NIK dan jumlah gaji bersih yang diterima 

karyawan pada bulan tertentu. 

f. Bukti Kas Keluar. 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji . 

g. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji. 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa 

surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, misalnya surat 

keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan 

tarif gaji, penurunan pangkat, penghentian sementara dari pekerjaan 

(skorsing), pemindahan, dan lain-lain. Tembusan dokumen ini dikirim ke 

fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan pembuatan daftar gaji. 

 
D. Catatan Akuntansi yang Digunakan. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji adalah:  

a. Jurnal Umum. 

Dalam pencatatan gaji jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi 

biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. 

b. Kartu Biaya. 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung 

dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan. 
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c. Kartu Penghasilan Karyawan. 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Di samping itu, kartu 

penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji karyawan 

dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan.  

(Mulyadi, 2001:374). 

 
 

E.  Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem. 

Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur Pencatat Waktu Hadir. 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatat 

waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau 

pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa,  

karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir (berupa clock card) yang 

diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time 

recorder machine). 

b. Prosedur Pembuat Daftar Gaji. 

Fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang 

dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan 

mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penghentian 

karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar 
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hadir. Jika gaji karyawan melebihi penghasilan kena pajak, maka informasi 

mengenai potongan PPh Pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji 

atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. 

c. Prosedur Distribusi Biaya Gaji. 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja didistribusikan 

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 

Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk mengendalikan biaya 

dan perhitungan harga pokok produk. 

d. Prosedur Pembuat Bukti Kas Keluar. 

Dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan 

informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. 

e. Prosedur Pembayaran Gaji. 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada 

fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi 

keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan 

uang ke amplop gaji. 

(Mulyadi, 2001:385). 

 
F. Unsur Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian.  

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara 

serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan 

dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam 
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operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah 

ditetapkan lebih dahulu (Zaki Baridwan, 1990:13). 

Elemen-elemen Sistem Pengendalian Intern yang terkait dalam sistem 

penggajian adalah: 

a. Organisasi. 

1).  Fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi keuangan. 

2).  Fungsi pencatat waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. 

b. Sistem Otorisasi  

1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus 

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan 

yang ditandatangani oleh Direktur Utama. 

2) Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan 

tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan 

Direktur Keuangan. 

3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan 

karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi 

oleh fungsi kepegawaian. 

4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 

5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan 

yang bersangkutan. 

6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 

7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 
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c. Prosedur Pencatatan. 

1) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 

daftar gaji karyawan. 

2) Tarif yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi 

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. 

d. Praktik yang Sehat. 

1) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum 

kartu yang terkait ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga 

kerja langsung. 

2) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus 

diawasi oleh pencatat waktu. 

3) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 

4) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan 

penghasilan karyawan. 

5) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. 

(Mulyadi, 2001:386). 

 
G. Jurnal Penggajian. 

Jurnal untuk mencatat biaya gaji dibuat dalam empat tahap berikut ini: 

1. Berdasarkan dokumen bukti kas keluar, dicatat oleh bagian Utang 

kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. 

Beban Gaji     xxx 

 Bukti Kas Keluar yang Akan Dibayar   xxx 
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2. Berdasarkan Bukti Memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji 

ke dalam jurnal umum sebagai berikut: 

Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya  xxx 

Biaya Administrasi dan Umum   xxx 

Biaya Pemasaran      xxx 

 Beban Gaji      xxx 

3. Berdasarkan bukti kas keluar yang telah dicap “lunas” oleh fungsi 

keuangan, Bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek 

sebagai berikut: 

Bukti kas Keluar yang Akan Dibayar  xxx 

 Kas       xxx 

4. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, 

Bagian Kartu Biaya mencatat biaya-biaya tenaga kerja ke dalam buku 

pembantu. 

 
H. Bagan Alir Sistem Penggajian. 

Bagan alir sistem penggajian merupakan diagram simbolik yang 

menunjukan aliran data gaji dan urutan sistem penggajian yang mana bagan 

alir sistem penggajian memungkinkan memulai masukan lalu dilanjutkan 

dengan urutan pemrosesan gaji baik secara manual atau tidak dalam bentuk 

distribusi gaji tersebut berakhir. 

Bagan alir sistem penggajian dapat diuraikan sebagai berikut:  
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Gambar 1. Sistem Akuntansi Penggajian 

KJH  = Kartu Jam Hadir 
RDG  = Rekap Daftar Gaji 
SPG = Surat Pernyataan Gaji 
DG  = Daftar Gaji 
 

2 

Sumber : Mulyadi, 392:2001 
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 Gambar 1. Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 

KPK = Kartu Penghasilan Karyawan 
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Gambar 1. Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 

Bagian Kassa 
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Gambar 1. Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 

 
Bagian Jurnal Bagian Kartu Biaya 

 

BKK = Bukti Kas Keluar 

Jurnal 
Umum 
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1. Bagian Pencatat waktu. 

a. Mencatat waktu hadir tiap karyawan dalam kartu jam hadir dan 

membuat daftar hadir karyawan atas dasar kartu jam hadir. 

b. Menyerahkan daftar hadir dilampiri dengan kartu jam hadir ke 

bagian gaji. 

2. Bagian Gaji. 

a. Menerima daftar hadir dilampiri dengan kartu jam hadir dari 

bagian pencatat waktu. 

b. Membuat daftar gaji atas dasar surat keputusan mengenai jabatan 

atau berbagai surat yang lain, yang dikeluarkan oleh bagian 

kepegawaian dan daftar hadir dari bagian pencatat waktu. 

c. Membuat rekapitulasi gaji tiap departemen dan membuat surat 

pernyataan gaji untuk setiap karyawan. 

d. Mencatat penghasilan karyawan dalam kartu karyawan 

berdasarkan data dalam daftar gaji. 

e. Mengirim daftar gaji, rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji dan 

kartu penghasilan karyawan ke bagian utang. 

f. Menerima bukti kas keluar dilampiri dengan daftar gaji yang telah 

dicap lunas dan kartu penghasilan karyawan dari bagian kassa. 

g. Mengarsipkan bukti kas keluar dalam daftar gaji menurut tanggal. 

h. Mengarsipkan kartu penghasilan karyawan menurut abjad nama 

karyawan. 
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3. Bagian Utang. 

a. Menerima daftar gaji,  rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan 

kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji. 

b. Membuat bukti kas keluar 3 lembar atas dasar daftar gaji. 

c. Mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar. 

d. Mendistribusikan bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya. 

e. Menerima bukti kas keluar dilampiri dengan daftar gaji dan rekap 

daftar gaji yang telah dicap lunas oleh bagian kassa, setelah 

pembayaran gaji selesai dilakukan. 

f. Mencatat nomor Cek yang tercantum dalam buku kas keluar 

kedalam register bukti kas keluar. 

g. Menyerahkan bukti kas keluar ke bagian jurnal, buku besar, dan 

laporan dilampiri dengan daftar gaji dan rekap daftar gaji. 

4. Bagian Kassa. 

a. Menerima bukti kas keluar dari bagian utang dilampiri dengan 

daftar gaji, rekap daftar gaji, surat pemberitahuan gaji dan kartu 

penghasilan karyawan. 

b. Mengisi cek dengan jumlah uang yang tercantum dalam daftar gaji, 

dan mementahkan tanda tangan atas cek dari pejabat yang 

mempunyai wewenang. 

c. Menguangkan cek ke bank. 

d. Memasukkan uang gaji dan surat pemberitahuan gaji ke dalam 

amplop gaji tiap-tiap karyawan. 
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e. Membagikan gaji kepada karyawan yang berhak. 

f. Memintakan tanda tangan sebagai bukti kas keluar, daftar gaji dan 

rekap daftar gaji. 

g. Mendistribusikan bukti kas keluar. 

5. Bagian Jurnal. 

a. Menerima bukti kas keluar dari bagian utang, dilampiri dengan 

rekap daftar gaji. 

b. Membuat bukti memorial. 

c. Mencatat bukti kas keluar tersebut dalam jurnal umum. 

d. Menyerahkan bukti kas keluar dan rekap daftar gaji dan bukti 

memorial ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya. 

e. Menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang dilampiri 

dengan rekap daftar gaji dalam register cek. 

f. Mengarsipkan bukti kas keluar dilampiri dengan daftar gaji 

menurut nomor urut bukti kas keluar. 

6. Bagian Kartu Biaya. 

a. Menerima bukti kas keluar dari jurnal, buku besar dan laporan 

dilampiri dengan rekap daftar gaji dan bukti memorial. 

b. Mencatat bukti kas keluar. 

c. Mengarsipkan bukti kas keluar dilampiri rekap daftar gaji menurut 

nomor urut bukti kas keluar. 

(Mulyadi, 2001:392). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan 

penelitian agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian dapat diterima 

secara ilmiah. Dalam penelitian ini sifatnya Deskriptif Kualitatif analisa yang 

digunakan tidak menggunakan angka-angka namun hanya menggunakan paparan-

paparan dari fakta-fakta yang didapat dari lokasi penelitian kemudian dianalisa 

dengan kajian teori yang ada serta kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil yang ada. 

A. Lokasi Penelitian. 

Penelitian tentang sistem penggajian karyawan bertempat di Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

 

B. Objek Kajian. 

Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:122). Objek kajian dalam 

penelitian ini adalah sistem penggajian karyawan pada Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

 
C. Sumber Data. 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

25 
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Dalam hal ini sumber data utama adalah sistem penggajian pada Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) semarang. Sedangkan data 

pendukung diperoleh dari para informan yaitu para pelaku yang menangani 

sistem penggajian pada BBPPI Semarang. 

  

D. Metode Penggumpulan Data.  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi  dilakukan secara langsung oleh penulis dengan cara 

mempelajari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto,2002:135). Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari 

literatur dan dokumen perusahaan. 

2. Metode Wawancara (Interview). 

Wawancara sering juga disebut sebagai metode kuesioner lisan, yaitu 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee) 

(Arikunto,2002:133). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

secara langsung dengan bagian kepegawaian, bagian pembuat daftar gaji 

dan bagian keuangan yang berkaitan dengan sistem penggajian karyawan 

pada Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

3. Metode Observasi. 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek 

dengan mengguinakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan 
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melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap 

(Arikunto,2002:133). Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap sistem penggajian karyawan pada 

Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

 

E. Teknik Analisis Data. 

Setelah data terkumpul, perlu segera dikerjakan oleh staf peneliti, 

khususnya yang bertugas mengolah data (Arikunto, 2002:209). Analisis data 

biasanya mencakup pekerjaan meringkas data yang telah dikumpulkan 

menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, membuat ringkasan, menerapkan 

suatu teknik. Dalam penulisan tugas akhir ini, data-data dan informasi yang 

diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif 

dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Dalam penulisan ini, 

teknik analisis yang diterapkan yaitu dengan membandingkan antara teori 

dengan fakta yang terjadi yaitu mengenai sistem penggajian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
 
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) Semarang. 

1.  Sejarah Perkembangan Balai Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) Semarang. 

Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) semarang 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan 

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan 

Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan. 

 Pada tahun 1975 didirikan sebagai Pangkalan Armada Survei dan 

Eksploitasi Direktorat Jenderal Perikanan di Semarang dengan SK 

Mentan nomor: 190/Kpts/Org/5/1975 pada tanggal 2 Mei 1975 dan tahun 

1978 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

bidang perikanan dengan SK Mentan nomor: 308/Kpts/Org/1978. 

 Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 

Kep.26G/MEN/2001 pada tanggal 1 Mei 2001, BPPI Semarang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan dan pengembangan 

teknik penangkapan dan pengawasan serta kelestarian sumberdaya hayati 

perairan. 

28
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 Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  

nomor: Per.03/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006, Balai Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) berubah menjadi Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumberdaya ikan. 

 

2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) Semarang. 

 Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-

mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-

hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, 

maupun orang-orang yang kedudukan, tugas wewenang dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.  

(Hani Handoko,2003:169)   

 Sedangkan struktur organisasi Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang dapat dilihat dari gambar 2 berikut 

ini: 

 

 

 

 

  



 30
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Keterangan tugas dan fungsi struktur organisasi Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang. 

Dalam Struktur organisasi tersebut dibagi menurut tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian 

(Satuan Kerja), tugas dan tanggung jawab akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagian Tata Usaha. 

Tugas. 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, 

kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan 

milik negara, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. 

Fungsi. 

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program evaluasi, dan 

pelaporan. 

2.  Pengelolaan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional. 

3. Pengelolaan administrasi keuangan, persuratan, barang milik 

negara, dan rumah tangga. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Subbagian Perencanaan. 

Subbagian perencanaan mempunyai tugas penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan. 
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b. Subbagian Kepegawaian. 

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional. 

c. Subbagian Umum dan Keuangan. 

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan administrasi keuangan, persuratan, barang kekayaan 

milik negara, dan rumah tangga. 

2. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi. 

Tugas. 

Melaksanakan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat 

penangkapan ikan serta operasi penangkapan ikan, dan akreditasi 

lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal,dan 

tenaga kerja perikanan tangkap,serta sertifikasi sarana penangkapan 

ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap. 

Fungsi. 

1. Penyiapan bahan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat 

penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan. 

2. Penyiapan bahan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan 

kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap. 

3. Penyiapan bahan akreditasi lembaga sertifikasi sarana 

penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan 

tangkap. 
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Bidang Standardisasi dan sertifikasi terdiri dari: 

a. Seksi Standardisasi. 

Seksi standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

standarisasi di bidang kapal perikanan dan penangkapan ikan 

serta operasi penangkapan ikan. 

b. Seksi Sertifikasi. 

Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawasan kapal, dan 

tenaga kerja perikanan tangkap, dan akreditasi lembaga sertifikasi 

sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja 

perikanan tangkap. 

3. Bidang Pelayanan teknik. 

Tugas. 

Melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa 

serta kerjasama di bidang pengembangan penangkapan ikan. 

Fungsi. 

1. Penyiapan bahan pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa 

di bidang pengembangan penangkapan ikan. 

2. Penyiapan bahan kerjasama di bidang pengembangan 

penangkapan ikan. 
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Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari: 

a. Seksi Sarana. 

Seksi sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa di bidang 

pengembangan penangkapan ikan. 

b. Seksi Kerja Sama. 

Seksi kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kerja sama di bidang pengembangan dan penangkapan ikan. 

4. Bidang Penyebaran Teknologi. 

Tugas. 

Bidang penyebaran teknologi mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi, serta pengelolaan 

sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan 

penangkapan ikan. 

Fungsi. 

1. Penyiapan bahan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan 

teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan. 

2. Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi di 

bidang pengembangan penangkapan ikan. 

Bidang Penyebaran Teknologi terdiri dari: 

a. Seksi Bimbingan Teknik. 

Seksi bimbingan teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi di 

bidang pengembangan penangkapan ikan. 
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b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi. 

Seksi publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi, publikasi dan 

dokumentasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPI mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknik penangkapan 

ikan, perekayasaan, pengujian, penerapan standar kapal perikanan 

dan alat penangkapan ikan serta sertifikasi sarana penangkapan ikan, 

identifikasi daerah penangkapan, musim ikan, cara penangkapan, 

rehabilitasi lingkungan perairan serta kegiatan lain yang sesuai 

dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Hasil Penelitian. 

1. Penggolongan Pegawai. 

Berdasarkan data pada bulan Juni 2007, jumlah pegawai Balai Besar 

Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) yang didapat dari Subbagian 

Kepegawaian berjumlah 171 orang. Adapun klasifikasinya sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan. 

 Penggolongan Pegawai Jumlah Pegawai 

a. Golongan VI/d 

Golongan VI/c 

Golongan VI/b 

Golongan VI/a 

1 orang 

1 orang 

3 orang 

9 orang 

b. Golongan III/d 

Golongan III/c 

Golongan III/b 

Golongan III/a 

16 orang 

17 orang 

49 orang 

35 orang 

c. Golongan II/d 

Golongan II/c 

Golongan II/b 

Golongan II/a 

6 orang 

12 orang 

8 orang 

7 orang 

d. Golongan I/d 

Golongan I/c 

Golongan I/b 

Golongan I/a 

3 orang 

4 orang 

1 orang 

1 orang 

 Jumlah 171 orang 

Sumber : Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI),  (Juli,2007). 
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Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. 

 Pendidikan Terakhir Jumlah Pegawai 

a.  

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Strata II ( S2) 

Strata I   (S1) 

D IV 

Sarjana Muda 

SLTA 

SLTP 

SD 

13 orang 

41 orang 

9 orang 

11 orang 

76 orang 

14 orang 

7 orang 

 Jumlah 171 orang 

Sumber : Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI), (Juli,2007). 

 

 

2. Unsur-unsur Gaji. 

Gaji Karyawan atau pegawai Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan ikan (BBPPI) Semarang adalah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2005 tentang perubahan 

ketujuh atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji pegawai dibayarkan tiap bulan dan   

unsur-unsur gaji pada BBPPI Semarang terdiri dari : 

a. Gaji pokok. 

b. Tunjangan Istri/Suami 10 % dari Gaji pokok. 

c. Tunjangan anak 2 % dari Gaji pokok (maksimal 2 anak). 

d. Tunjangan jabatan/struktural dan fungsional. 

e. Tunjangan Pangan 1 jiwa 10 kg beras atau sama dengan Rp 38.400. 

f. Tunjangan Khusus pajak. 



 38

g. Potongan/iuran wajib pegawai (IWP) 10 % dari jumlah                   

(gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak). 

h. Potongan pajak penghasilan (PPh pasal 21). 

i. Potongan tabungan rumah (untuk yang tinggal di perumahan BBPPI). 

Besarnya gaji yang diterima oleh setiap karyawan atau pegawai 

berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah yang 

diterima adalah: 

a. Golongan atau Jabatan setiap pegawai  

b. Tingkat pendidikan setiap pegawai. 

c. Status. 

 

3. Fungsi atau Bagian yang terkait dalam sistem penggajian. 

Bagian yang terkait dalam sistem penggajian pada BBPPI Semarang 

adalah: 

a. Subbagian Kepegawaian. 

Subbagian kepegawaian bertanggungjawab untuk mengajukan berapa 

pegawai yang dibutuhkan di kantor BBPPI dan mengajukannya 

kepada kantor pusat melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) serta menempatkannya menurut ketrampilan dan tingkat 

pendidikannya, membuat surat kenaikan jabatan atau kenaikan 

golongan pegawai, membuat surat pemberhentian pegawai menurut 

mas jabatan (pensiun) dan merekap daftar hadir pegawai setiap 

harinya dan memverifikasinya setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan. 
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b. Bagian Pembuat Daftar Gaji. 

Bagian ini bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji yang berisi 

gaji pokok serta tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai 

dan potongan-potongan yang menjadi beban karyawan setiap 

bulannya. Daftar gaji tersebut dikelola oleh bagian pembuat daftar 

gaji dan diketahui oleh bendahara pengeluaran guna pembuatan SPP 

yang akan diajukan ke KPPN, untuk pembayaran gaji pegawai. 

c. Subbagian Umum dan Keuangan.  

Subbagian Umum dan Keuangan bertanggungjawab atas semua 

transaksi keuangan baik itu penerimaan kas, pengeluaran kas dan 

juga pengeluaran kas untuk penggajian. Pada bagian umum dan 

keuangan terdapat bagian jurnal yang bergabung menjadi satu yang 

bertanggungjawab untuk membuat atau mencatat anggaran 

pengeluaran dan penerimaan ke dalam Sistem Akuntansi Pemerintah 

(SAI). 

Pada BBPPI Semarang tidak terdapat bagian utang dalam proses 

penggajian pegawai disebabkan karena gaji diberikan langsung 

kepada pegawai setiap bulannya jadi tidak ada pembebanan atas gaji 

yang akan dibayar. 

Pada BBPPI Semarang bagian keuangan mencakup bendahara 

pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bagian akuntansi. Bagian 

akuntansi tidak terpisah dari bagian keuangan tetapi dibawah 

tanggungjawab bagian keuangan dan bekerja sama untuk 
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menyelenggarakan catatan akuntansi atau apapun yang berhubungan 

dengan keuangan atau anggaran di BBPPI Semarang. 

 

4. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian BBPPI 

Semarang. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang adalah, sebagai berikut :  

a. Kartu Hadir ( Kartu absensi). 

Dokumen yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai. Kartu 

hadir atau kartu absensi diisi dengan mesin pencatat waktu (time 

recorder machine). 

b. Daftar Gaji. 

Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap pegawai yang ditambah 

tunjangan-tunjangan dan dikurangi potongan-potongan dan iuran-iuran 

dan juga setelah dipotong PPh pasal 21 dan lain-lain. 

c. Rekap Daftar Gaji. 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar 

gaji. Rekap daftar gaji ini dibuat setiap bulannya dan kemudian 

diserahkan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

untuk memperoleh SPM dan SP2D untuk pencairan dana atas gaji 

semua pegawai. 

d. Perincian Gaji. 
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Dokumen ini dibuat oleh bagian bagian pembuat daftar gaji sebagai 

catatan pegawai mengenai perincian gaji yang diterima oleh setiap 

pegawai beserta berbagai potongan yang menjadi beban             

masing-masing pegawai setiap bulannya. 

e. Amplop Gaji. 

Di halaman muka amplop gaji berisi informasi mengenai Nama 

pegawai, NIP, dan jumlah gaji bersih. Uang gaji dimasukkan ke dalam 

amplop gaji kemudian di serahkan kepada pegawai setiap bulannya. 

f. Bukti Kas Keluar. 

Dokumen ini berupa kwitansi atau daftar penerimaan yang dibuat oleh 

bagian pembuat daftar gaji untuk kemudian diserahkan ke bagian 

keuangan. 

g. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji.  

Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian kepegawaian dan diserahkan ke 

bagian pembuat daftar gaji untuk kemudian diserahkan ke KPPN. 

Dokumen pendukung perubahan gaji biasanya berupa Surat Keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan jabatan, perubahan tarif gaji, 

dan lain-lain. 

Balai Besar pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang 

tidak menggunakan kartu jam hadir untuk mencatat kehadiran 

pegawai. Untuk mencatat kehadiran pegawai BBPPI menggunakan 

dokumen berupa kartu hadir atau kartu absensi yang diisi dengan 

mesin pencatat waktu. Hal ini disebabkan karena BBPPI tidak 
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mendasarkan pada jumlah jam hadir pegawai dalam penentuan 

besarnya gaji. Oleh karena itu BBPPI tidak menggunakan kartu jam 

hadir untuk mencatat kehadiran pegawai tetapi menggunakan kartu 

hadir atau kartu absensi. 

Untuk mencatat perincian gaji yang akan diterima oleh pegawai 

BBPPI tidak menggunakan surat pernyataan gaji tetapi menggunakan 

perincian gaji. 

 

5. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang. 

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian pada 

BBPPI Semarang adalah,sebagai berikut: 

a. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran 

termasuk juga pengeluaran untuk pembayaran gaji pegawai.  

b. Buku Kas Pembantu  

Buku Kas Pembantu digunakan untuk mencatat penerimaan dan 

pengeluaran gaji pegawai. 

c. Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

SAI adalah Sistem akuntansi untuk mencatat atau menjurnal semua 

transaksi keuangan baik penerimaan atau pengeluaran anggaran pada 

kantor BBPPI Semarang yang dibuat oleh bagian akuntansi dibawah 

tanggungjawab bagian umum dan keuangan. 
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Catatan Akuntansi yang digunakan oleh BBPPI sedikit berbeda 

dengan landasan teori yang penulis kemukakan walaupun tidak 

semuanya berbeda. BBPPI Semarang merupakan salah satu Instansi 

Pemerintah jadi catatan akuntansi yang digunakan adalah standarisasi 

catatan akuntansi pemerintahan, dan karena penggajian 

diselenggarakan rutin setiap bulannya maka BBPPI pun secara rutin 

wajib melaporkannya ke pemerintah pusat. 

 

6. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem penggajian. 

Sistem penggajian di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut: 

 

a. Prosedur pencatat waktu hadir. 

Pencatatan waktu hadir pegawai yang diselenggarakan oleh BBPPI 

Semarang menggunakan kartu hadir (clock card) yang diisi secara 

otomatis dengan mesin pencatat waktu (time recorder machine) dan 

diisi oleh pegawai setiap kali hadir dan pulang. Ada juga absensi yang 

berupa daftar hadir pegawai dan ditandatangani oleh masing-masing 

pegawai, daftar hadir ini digunakan untuk perhitungan uang makan 

yang setiap bulannya dihitung    22 hari dan dibayarkan setiap 3 bulan 

sekali. 

b. Prosedur pembuat daftar gaji. 
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Bagian pembuat daftar gaji bertanggung jawab untuk membuat daftar 

gaji setiap bulannya. Dalam membuat daftar gaji bagian pembuat 

daftar gaji biasanya menggunakan atau memerlukan dokumen-

dokumen seperti: Surat keputusan mengenai pengangkatan pegawai 

baru, kenaikan pangkat, surat keterangan pembayaran tunjangan 

keluarga (penambahan keluarga yaitu anak/istri/suami), dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan perubahan gaji. Jika penghasilan 

pegawai yang bersangkutan melebihi penghasilan kena pajak maka 

pajak penghasilan (PPh) tersebut akan langsung dipotong dari 

penghasilan pegawai yang bersangkutan dan kemudian di catat dalam 

SPT Tahunan. 

c. Prosedur pembayaran gaji. 

Prosedur pembayaran gaji di BBPPI Semarang melibatkan bagian 

pembuat daftar gaji dan bagian keuangan. Pembuat daftar gaji 

membuat daftar gaji yang kemudian oleh bagian keuangan dokumen 

tersebut di serahkan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) untuk mendapatkan SPM dan SP2D, kedua dokumen tersebut 

digunakan untuk pencairan dana (cek) yang diserahkan ke bank, dan 

kemudian dimasukkan ke amplop gaji dan diserahkan ke masing-

masing pegawai. 

7. Pengendalian Intern  sistem Penggajian. 

Pengendalian intern sistem penggajian digunakan untuk mengawasi 

serta menjaga pelaksanaan penggajian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
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diinginkan atau merugikan berbagai pihak. BBPPI menerapkan 

pengendalian intern sebagai berikut:  

a. Organisasi. 

1. Bagian pembuat daftar gaji terpisah dengan bagian keuangan. 

2. Bagian pencatat waktu hadir oleh mesin pencatat waktu di 

verifikasi oleh bagian kepegawaian. 

b. Sistem Otorisasi. 

1. Setiap pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus 

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan BBPPI 

yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan. 

2. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat 

dilampiri dengan SK Menteri Kelautan. 

3.  Perubahan tarif gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  yang 

berlaku menurut Surat Edaran (SE) Departemen Keuangan. 

4. Setiap ada tambahan keluarga (anak/istri/suami) harus ada surat 

keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga 

dan harus dilampirkan ke daftar gaji yang kemudian diserahkan ke 

KPPN. 

5. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan 

pegawai harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi 

oleh bagian keuangan. 

6. Kartu hadir (kartu absensi) yang diisi dengan mesin pencatat 

waktu di otorisasi oleh bagian kepegawaian.  
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7. Perintah lembur diotorisasi oleh bagian kepegawaian  dan di tanda 

tangani oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan diketahui oleh  Kepala 

Balai. 

8. Daftar gaji harus diotorisasi oleh bendahara pengeluaran atau  

bagian keuangan. 

9. Bukti Kas keluar untuk pembayaran gaji dilaporkan ke Departemen 

Kelautan dan Perikanan (DKP). 

c. Prosedur Pencatatan Keuangan. 

1. Perubahan atas gaji berkala dilaksanakan setiap 2 tahun sekali 

kecuali ada perubahan dari pemerintah pusat. 

2. Tarif gaji (gaji pokok) dicantumkan dalam amplop gaji yang 

diserahkan kepada masing-masing pegawai. 

d. Praktik yang sehat. 

1. Pemasukan atau pencatatan kartu hadir kedalam mesin pencatat 

waktu seharusnya di awasi oleh bagian kepegawaian. 

2. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh bagian keuangan sebelum diserahkan ke 

KPPN. 

3. Perhitungan pajak penghasilan pegawai langsung dipotong dari 

gaji pegawai yang bersangkutan kemudian dicatat di SPT Tahunan. 

4. Catatan penghasilan pegawai disimpan oleh bagian pembuat daftar 

gaji. 
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8. Bagan Alir sistem penggajian. 

Bagan Alir sistem penggajian pada Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang dapat dilihat pada gambar 3 berikut 

ini: 
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Gambar 3. Bagan Alir Sistem Penggajian pada BBPPI Semarang  

Bagian Kepegawaian
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Sumber: BBPI Semarang 2007 
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Gambar 3. Bagan Alir Sistem Penggajian pada BBPPI Semarang (lanjutan) 

Pembuat Daftar Gaji 
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Sumber: BBPI Semarang 2007 
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Gambar 3. Bagan Alir Sistem Penggajian pada BBPPI Semarang (lanjutan) 

Bagian Keuangan   
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C. Pembahasan 

Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang Pengembangan 

Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Dalam melakukan 

kegiatan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI), berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah (PP) atau Surat Keputusan (SK) yang berlaku dan 

sistem dan prosedur-prosedur akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat 

atau yang biasa disebut dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

Gaji pegawai diberikan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) setiap bulan dan tidak ada sistem upah harian, gaji hanya diberikan 

kepada pegawai yang tercacat sebagai pegawai yang sah yang diangkat 

berdasarkan SK Menteri Kelautan dan punya Nomor Induk Pegawai (NIP). 

BBPPI Semarang menggunakan formulir sebagai dokumen untuk 

melakukan sistem penggajian. Formulir yang digunakan adalah berupa 

rekapitulasi cuti, kartu absensi, daftar gaji, perincian gaji, amplop gaji dan 

bukti kas keluar. Dokumen yang digunakan BBPPI Semarang hampir sama 

dengan teori yang ada. Pada dasarnya penggunaan dokumen-dokumen tersebut 

sudah cukup baik dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bagian. 

Fungsi yang terkait di BBPPI Semarang sangat berbeda dengan teori yang 

penulis paparkan. Dalam teori fungsi yang terkait adalah bagian pencatat 

waktu, bagian gaji, bagian utang, bagian kassa, bagian jurnal dan bagian kartu 

biaya. Sedangkan di BBPPI Semarang hanya ada bagian kepegawaian, bagian 

pembuat daftar gaji, dan bagian keuangan. Karena di BBPPI Semarang 
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terdapat perangkapan fungsi seperti bagian pencatat waktu di BBPPI 

Semarang adalah mesin pencatat waktu jadi bagian itu ditangani dan 

diotorisasi oleh bagian kepegawaian. Bagian gaji dan bagian kassa di BBPPI 

Semarang ditangani oleh satu bagian yaitu bagian pembuat daftar gaji karena 

bagian ini bertugas untuk membuat daftar gaji dan membagikan gaji kepada 

masing-masing karyawan. Bagian jurnal di BBPPI Semarang ditangani oleh 

bagian akuntansi dibawah tanggungjawab bagian umum dan keuangan, dalam 

hal ini bagian akuntansi tidak membuat atau mencatat jurnal tetapi langsung 

mencatatnya ke dalam SAI. Di BBPPI Semarang juga tidak ada bagian utang 

karena BBPPI selalu melaporkan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) dan ke Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) atas 

pengeluaran kas untuk pembayaran gaji pegawai yang sudah dikeluarkan. Juga 

tidak ada bagian kartu biaya karena tidak ada pendistribusian biaya gaji ke 

dalam kartu harga pokok karena BBPPI Semarang bukan perusahaan industri 

melainkan Instansi Pemerintah. 

Dengan adanya perangkapan fungsi atau bagian maka BBPPI Semarang 

tidak melibatkan banyak fungsi atau bagian dalam menangani sistem 

penggajian. Adanya pemisahan tugas dalam menangani sistem penggajian 

BBPPI Semarang dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menangani sistem 

penggajiannya karena walaupun terdapat pemisahan fungsi atau bagian tetapi 

masing-masing bagian dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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Catatan akuntansi yang digunakan oleh BBPPI Semarang adalah tanda 

terima gaji, kartu pengawas pegawai dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

Catatan akuntansi ini sedikit berbeda dengan teori karena di BBPPI Semarang 

merupakan Instansi Pemerintah jadi catatan akuntansi yang digunakan adalah 

standarisasi catatan akuntansi pemerintah. 

    Pengendalian intern pada sistem penggajian BBPPI Semarang sudah 

baik. Pengendalian intern atas organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan 

dan praktik yang sehat semuanya sudah dilaksanakan dengan baik oleh 

masing-masing fungsi atau bagian berdasarkan Ketentuan UU dan Peraturan 

Pemerintah (PP) yang berlaku. 

Dalam bagan alir sistem penggajian pada BBPPI semarang dimulai saat 

bagian kepegawaian membuat  rekapitulasi absensi, rekapitulasi cuti, dan 

usulan kenaikan gaji yang kemudian diserahkan ke bagian pembuat daftar gaji 

yang digunakan untuk pembuatan daftar gaji dan diserahkan juga kepada 

bendahara pengeluaran di bagian keuangan. Kemudian bagian pembuat daftar 

gaji membuat daftar gaji dengan menggunakan dokumen berupa usulan 

kenaikan gaji, dokumen perubahan gaji, dan dokumen pendukung lainnya 

yang berhubungan dengan gaji yang kemudian diserahkan kepada bendahara 

pengeluaran dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).  

Bagian keuangan memverifikasi daftar gaji yang kemudian diserahkan ke 

KPPN untuk mendapatkan SPM dan SP2D. Setelah SPM dan SP2D turun 

kemudian Bank yang ditunjuk mengirimkan dana ke nomor rekening 

bendahara pengeluaran, bagian keuangan dalam hal ini bendahara pengeluaran 
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menerima pencairan dana dan menyerahkan dana tersebut ke bagian pembuat 

daftar gaji untuk kemudian dimasukkan ke amplop gaji dan diserahkan kepada 

masing-masing pegawai, setelah itu bagian pembuat daftar gaji membuat surat 

pernyataan penyerahan gaji. Surat itu diserahkan ke bagian keuangan dan 

digunakan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penyerahan gaji 

yang telah dilaksanakan dan kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut 

diserahkan kepada KPPN dan Departemen Keuangan Negara (DKP). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang sistem penggajian pada BBPPI 

Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Sistem penggajian pada Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan 

(BBPPI) Semarang sudah cukup baik, pembayaran gaji dibayarkan secara 

rutin setiap bulan kepada seluruh pegawai. Gaji bersih pegawai diperoleh 

dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi dengan potongan dan iuran. 

2. Di Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) absensi 

pegawai ada 2 macam, yaitu: kartu hadir (kartu absensi) yang diisi dengan 

menggunakan time recorder machine dan lembar absensi yang diisi 

dengan tanda tangan masing-masing pegawai dan berfungsi untuk 

perhitungan uang makan, tetapi tidak ada pengawasan untuk absensi yang 

menggunakan kartu hadir jadi sering terjadi kecurangan. 

3. Susunan kegiatan sistem penggajian pada Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang melibatkan unsur-unsur penting 

yaitu: dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian, catatan 

akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian, fungsi atau bagian 

yang terkait dalam  sistem penggajian, jaringan prosedur yang membentuk 

sistem penggajian dan pengendalian intern sistem penggajian yang terdiri 

dari organisasi yang terdapat pemisahan bagian, otorisasi dan prosedur 

pencatatan dan praktik yang sehat sudah cukup baik, sehingga sistem 
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penggajian yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan 

Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang sudah cukup baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

penulis, sistem penggajian pada Balai Besar Pengembangan Penangkapan 

Ikan (BBPPI) Semarang sudah cukup baik, semuanya sudah dilaksanakan 

berdasarkan prosedur atau ketentuan yang berlaku akan tetapi dalam pengisian 

kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu (time recorder machine) 

seharusnya ada yang mengawasi agar tidak terjadi kecurangan atas pengisian 

absensi. 
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