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SARI 

 
Daryanto, 2011. Sistem Akuntansi Penggajian pada Pusat Koperasi Unit Desa 
(PUSKUD) “Mina Baruna” Jawa Tengah. Jurusan Akuntansi D3 Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Bestari Dwi Handayani, SE., M. Si., 106 
hal. 
 
Kata Kunci: Sistem, Akuntansi, Penggajian 
 

Penggajian karyawan dalam perusahaan adalah masalah yang menyangkut 
kepuasan karyawan terhadap ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh 
perusahaan. Sistem penggajian merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
untuk menarik, memelihara, mendorong semangat kerja dan mempertahankan 
pegawai bagi kepentingan perusahaan atau instansi. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana Sistem Akuntansi Penggajian, dokumen apa saja 
yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian serta kelemahan dan 
kelebihan Sistem Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa 
Tengah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi 
Penggajian, dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian serta 
mengetahuai kelemahan dan kelebihan Sistem Akuntansi Penggajian pada 
PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah. 

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi penggajian 
pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Mina Baruna Jawa Tengah. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi, wawancara dan 
observasi.  

Hasil penelitian: 1) Sistem penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa 
Tengah cukup baik, gaji yang dibayarkan kepada karyawan secara tetap per bulan. 
2) Sistem akuntansi penggajian yang meliputi : fungsi-fungsi   yang terkait,  
dokumen-dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan,  laporan-
laporan yang dihasilkan, unsur pengendalian intern, jaringan prosedur yang 
membentuk sistem, bagan alir dalam sistem penggajian. 3) Dalam pelaksanaan 
sistem akuntansi penggajian PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah masih terdapat 
kelemahan fungsi  personalia yaitu tidak terpisah dengan bagian pencatat waktu 
hadir,  pengisian absensi karyawan masih menggunakan daftar absensi biasa, 
belum menggunakan kartu jam hadir dengan mesin pencacat waktu, dalam 
penggunaan catatan akuntansi kurang lengkap yaitu tidak adanya jurnal umum 
dan kartu biaya, dan kurangnya laporan-laporan yang dihasilkan dalan sistem 
akuntansi penggajian yaitu tidak adanya laporan prestasi kerja departemen.  

Saran yang peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian antara lain 
pengisian absensi hendaknya diganti menggunakan mesin pencatat absensi/mesin 
absensi sehingga lebih praktis dan mudah dalam proses pencatatan waktu hadir 
karyawan. Perlu adanya  pemisahan antara fungsi personalia dengan fungsi 
pencatatan waktu hadir, sehingga lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Perlu 
ditambahnya catatan akuntansi yaitu  jurnal umum, kartu harga pokok pesanan 
dan kartu biaya, hal ini berguna bagi Perusahaan dalam memproses sistem 
akuntansi penggajian. Perlu menambah laporan yang dihasilkan yaitu Laporan 
Prestasi Kerja Departemen karena dengan adanya laporan  tersebut perusahaan 
dapat mengukur kelebihan dan kelemahan pada departemen tersebut. Perlunya 
adanya pengawasan secara rutin dari Perusahaan pada pencatatan daftar hadir 
pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan pada daftar hadir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan aset yang tidak dapat dinilai. 

Tumbuh dan berkembangnya perusahaan sangat tergantung pada aset tersebut. 

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat perusahaan atau instansi 

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 untuk mengelola 

usahanya secara profesional, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat 

terwujud.  

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam suatu perusahaan akan 

dituntut kemampuannya untuk menjalankan suatu pekerjaan. Suatu 

perusahaan atau instansi 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. Berdasarkan hal tersebut maka suatu perusahaan atau instansi 

dapat memotivasi para pegawai agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya, salah satunya dengan memberikan gaji yang 

sesuai. 

1 



2 

 

 

Penerapan sebuah sistem dalam suatu perusahaan untuk menangani dan 

mengatur jalannya semua aktifitas perusahaan baik yang bersifat operasional 

maupun non operasional sangatlah penting. Salah satu sistem yang digunakan 

oleh perusahaan adalah sistem akuntansi, sistem akuntansi adalah organisasi, 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa  untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 : 3). Sedangkan 

menurut Krismiaji (2001:4) sistem akuntansi adalah sistem yang memproses 

data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 

Masalah penggajian karyawan dalam  perusahaan adalah masalah yang 

menyangkut kepuasan karyawan terhadap ketentuan dan kebijakan yang 

diberikan oleh perusahaan. Masalah ini tidak saja menyangkut berapa rupiah 

seorang karyawan atau manajer harus digaji atas pekerjaannya, melainkan 

juga mempunyai hubungan yang sangat luas, baik dalam rangka sistem 

kepegawaian yang berlaku,  bobot pekerjaan yang diemban, maupun kaitan 

moral dan tanggung jawab sosial  organisasi atas hidup karyawan dan 

keluarganya. Tepat tidaknya gaji yang diberikan terhadap karyawan 

tergantung dari manejemen perusahaan yang mengaturnya. Penetapan gaji 

terhadap karyawan yang baik sangatlah penting karena hal tersebut 

berhubungan dengan kwalitas dan semangat kerja yang dilakukan oleh 

karyawan. Pemberian gaji yang sesuai kepada karyawan dapat sebagai alat 

untuk pemacu prestasi kerja  karyawan. Mengingat betapa pentingnya faktor 
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tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan maka perlu adanya balas jasa 

atau gaji yang sesuai dengan apa yang telah mereka dikerjakan . 

Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan berdasarkan golongan 

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

kegiatan rutin bagi perusahaan atau instansi, 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 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 



4 

 

 

perusahaan atau instansi. Itu diperlukan ketelitian dalam menentukan besarnya 

gaji serta  sistem  penggajian yang tepat untuk menghindari timbulnya 

kesalahpahaman antara pegawai dan perusahaan.  

Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) "Mina Baruna" Semarang 

merupakan Pusat KUD Mina yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. 

Kata “Mina” berarti ikan, dan “Baruna” sendiri berarti laut sesuai namanya 

PUSKUD Mina Baruna bergerak dalam bidang perikanan. Penentuan gaji 

karyawan pada PUSKUD Mina Baruna Semarang  berdasarkan tingkat 

pendidikan dan kemudian digolongkan menurut jabatan  masing-masing. Pada 

dasarnya gaji masing-masing karyawan dibayarkan secara rutin dan tetap 

setiap bulannya, serta besarnya gaji yang dibayarkan telah ditetapkan oleh 

General Manager PUSKUD Mina Baruna melalui rapat anggota KUD Mina se 

Jawa Tengah. 

Sistem penggajian PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah  melibatkan dua 

fungsi dalam organisasi intern perusahaan yaitu fungsi Bagian Umum yang 

membawahi bagian personalia, serta bagian kepegawaian sedangkan fungsi 

Bagian Keuangan dan Akuntansi yang membawahi bagian data entry, bagian 

akuntansi dan bagian keuangan. Setelah dilakukan pengkajian terhadap Sistem 

Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang dalam beberapa 

unsur sistem yang ada antara lain adalah pencatatan waktu hadir masih 

dilakukan secara manual serta adanya perangkapan fungsi/bagian yang terkait 

dalam prosedur penggajian  yaitu bagian kepegawaian dengan bagian pencatat 

waktu. Dengan adanya perangkapan dalam fungsi  tersebut maka akan 
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mengakibatkan kecurangan atau manipulasi dalam absensi karyawan dan juga 

mengakibatkan membesarnya biaya gaji yang keluarkan  oleh perusahaan 

karena adanya karyawan yang melakukan kecurangan dalam proses absensi 

berlangsung. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang waktu ijin keluar 

karyawan menambahkan masalah baru dalam penggajian. Seorang karyawan 

dapat setiap saat untuk ijin keluar dan lamanya waktu tidak mengikat, 

sehingga waktu kerja karyawan yang seharusnya untuk perusahaan berkurang. 

Didalam suatu perusahaan atau  instansi 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 memang membutuhkan sistem 

penggajian yang tersusun rapi dan teratur agar lebih mudah bagi pimpinan 

dalam menetapkan gaji karyawan.  

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui sistem akuntansi 

penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul “SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA 
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PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) MINA BARUNA JAWA 

TENGAH” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah 

: 

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna 

Jawa Tengah? 

2. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah? 

3. Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Sistem Akuntansi Penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, dalam 

penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina 

Baruna Jawa tengah. 

2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam Sistem 

Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui Kelemahan dan Kelebihan Sistem Akuntansi 

Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain tujuan yang ingin dicapai, sebuah kegiatan juga harus mempunyai 

kegunaan atau manfaat. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum dapat memberikan sumbangan pada ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai sistem akuntansi penggajian. 

Sedangkan bagi penulis dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dengan keadaan nyata yang terjadi di 

lapangan/perusahaan.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada 

karyawan untuk dijadikan panduan mengenai Sistem Akuntansi 

Penggajian pad PUSKUD Mina Baruna Semarang. Bagi Universitas dapat 

menjadi bahan referensi diperpustakaan serta menambah informasi 

mengenai sistem akuntansi penggajian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem Penggajian 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Menurut Mulyadi (2001: 21) definisi sistem yaitu “sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Jadi sistem teridiri dari 

unsur-unsur yang berbeda dan unsur-unsur tersebut merupakan bagian 

terpadu dari sistem yang bersangkutan dan dapat bekerja sama untuk 

mencapai tujuan sistem serta merupakan bagian dari sistem lain yang lebih 

besar. 

Sebuah sistem juga didefinisikan sebagai serangkaian komponen 

yang dikoordinasikan untuk dapat mencapai serangkaian tujuan. Sesuai 

dengan definisi tersebut, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu : 

(1) komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan ; 

(2) proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 

terlibat dalam sebuah sistem ; dan (3) tujuan, yaitu sasaran akhir yang 

ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut (Krismiaji, 2002 

: 1). 

Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-

komponen yang saling berkaitan (interlerated) atau subsistem-subsistem 
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yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose) (James, 

2001:5). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau elemen yang berkaitan 

untuk mencapai tujuan bersama. 

2.1.2 Pengertian Penggajian 

Penggajian berasal dari kata dasar gaji yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi 3 (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

artinya adalah: 

a) Upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. 

b) Balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang 

berdasarkan waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Mulyadi Gaji adalah pembayaran jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer 

(Mulyadi, 2001:373).  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penggajian adalah pembayaran atas jasa yang diserahkan  oleh karyawan 

yang bekerja sebagai manager atau pekerja yang diterima  dalam bentuk 

uang berdasarkan waktu tertentu. 

 

2.1.3 Pengertian Sistem Penggajian 

Sitem penggajian adalah suatu sistem imbalan kepada pegawai 

yang diberikan tugas administratife dan pimpinan, yang jumlahnya 
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biasanya tetap secara bulanan dan tahunan (Soemarso,1999:391) Sistem 

penggajian dapat di definisikan sebagai jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola terpadu oleh manejemen untuk menjalankan atau 

memberikan gaji kepada karyawan dalam suatu lingkungan perusahaaan. 

Menurut Armstrong dan Murlis (1994:13) sistem penggajian ialah  suatu 

proses untuk mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan 

perusahaan untuk menarik, dan memotifasi staf berkaliber (ahli) yang 

diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Sistem 

penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh 

karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gaji 

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

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

Sistem penggajian diberikan kepada karyawan perusahaan yang 

bersifat tetap. Jadi karyawan tersebut bekerja secara rutin terus menerus 

dan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan wewenang yang 

diberikan kepada mereka. Sedangkan karyawan tidak tetap menggunakan 

sistem pengupahan.  

Berdasarkan pendapat tersebut  maka dapat disimpulkan, sistem 

penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan 

karyawan, yang gajinya dibayarkan bulanan dan berguna untuk 

menentukan gaji, kenaikan gaji serta menangani masalah penggajian 

secara baik dan benar. 
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Sistem penggajian pembayaran gaji dilaksanakan oleh beberapa 

fungsi. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah Fungsi 

Kepegawaian, Fungsi Personalia, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi 

Keuangan. Tugas dari masing-masing fungsi tersebut saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. 

 

2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data-data 

keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan.  

Pengertian lain akuntansi dilihat dari sudut pemakainnya adalah 

sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

suatu organisasi (Jusup, 2001 : 4). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah suatu proses kegiatan mengolah data keuangan yang menghasilkan 

informasi keuangan dalam bentuk laporan-laporan yang berhubungan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau 

organisasi ekonomi yang bersangkutan. 

2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi 
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Sistem akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi 

guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2002 : 4).  

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 : 5). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, 

dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dengan  tujuan 

menghasilkan laporan dalam bentuk informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 

seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah 

untuk menilai hasil operasi. 

2.2.3 Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

Berdasarkan uraian di atas dapat  disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi penggajian adalah satu kesatuan  atau sekelompok komponen-

komponen yang terdiri atas dokumen-dokumen, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data penggajian 

dengan tujuan menghasilkan laporan dalam bentuk informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

2.3 Elemen yang Terdapat Dalam Sistem Akuntansi Penggajian 
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2.3.1 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Penggajian 

Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah sebagai berikut: 

 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru,membuat surat keputusan tarif gaji, kenaikan pangkat dan 

golongan gaji, mutasi dan pemberhentian karyawan. Fungsi ini 

berada di tangan bagian kepegawaian di bawah Departemen 

Personalia dan Umum (Mulyadi. 2001:383). 

Fungsi utama dari sebuah bagian  kepegawaian ialah menyediakan 

angkatan kerja yang efisien, menangani sumber daya manusia 

dalam organisasi perusahaan mencakup  prosedur penerimaan 

pegawai baru,progam pelatian, penyusunan uraian tugas (job 

description), evaluasi kerja dan telaah waktu dan gerak.  

Fungsi personalia bertugas untuk mencari karyawan baru, 

mengadakan interview, melakukan pekerjaan yang berhubungan 

adanya karyawan baru,menentukan cuti karyawan dan sebagainya 

(Baridwan: 1981:137). 

2. Fungsi Pencacat Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk  menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pencatat 
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waktu berada ditangan bagian pencatat waktu di bawah 

Departemen Personalia dan Umum (Mulyadi, 2001:384).  

Fungsi pencatat waktu bertanggung  jawab untuk menjamin 

tersedianya catatan yang akurat mengenai waktu kerja yang diberi 

dari setiap pegawai yang merupakan langkah awal penetapan biaya 

buruh. 

3. 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 karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji.Fungsi ini berada di tangan bagian Gaji (Mulyadi,2001:384).   

Fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab atas tugas penting 

untuk mencatat klasifikasi pekerjaan, departemen dan tarif upah 

untuk setiap karyawan. Fungsi mencatat berapa jam orang bekerja, 

menentukan upah, menentukan potongan upah, menentukan upah 

bersih, menyelenggarakan catatan permanen untuk setiap pekerja, 

menyiapkan cek pembayaran untuk melakukan pembayaran atau 

dapat pula menyiapkan pembagian beban upah.   

Fungsi bagian gaji adalah menghitung gaji, membuat formulir dan 

laporan yang berhubungan dengan gaji, menyusun statistik gaji, 

memelihara arsip-arsip yang perlu (Baridwan,1981:148). 

4. Fungsi Akuntansi 
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Fungsi Akuntansi bertanggung jawab  mencatat kewajiban yang 

timbul dalam hubungan dengan pembayaran  gaji. Fungsi 

akuntansi yang menangani prosedur penggajian berada di tangan : 

Bagian Utang, Bagian Kartu Biaya dan Bagian Jurnal. 

a) Bagian Utang, Bagian ini memegang fungsi pencatat utang 

yang dalam prosedur penggajian  bertangung jawab memproses 

pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji. 

Selain itu juga berfungsi menerbitkan bukti kas keluar. 

b) Bagian Kartu Biaya. Bertanggung jawab untuk mencatat 

distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok dan kartu biaya 

berdasar rekap rekap daftar gaji dan kartu jam kerja 

(Mulyadi,2001:384). 

c) Bagian Jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal 

bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal 

umum. 

5. Fungsi Keuangan 

Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan 

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tersebut kemudian 

dimasukan ke dalam amplop gaji dan di bagikan kepada karyawan 

yang berhak. Fungsi Keuangan berada di bagian kassa 

(Mulyadi,2001:384). 

2.3.2 Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Penggajian 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian adalah: 
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1. Dokumen pendukung perubahan gaji 

Dokemen ini umumnya dikeluarkann  oleh fungsi kepegawaian 

berupa (Mulyadi,2001:374) : 

a) Surat Keputusan pengangkatan karyawan baru  

b) Surat Keputusan kenaikan pangkat  

c) Surat Keputusan perubahan tarif  

d) Surat Keputusan penurunan pangkat  

e) Surat Keputusan pemberhentian sementara dari pekerjaan 

(skorsing)  

f) Surat Keputusan pemindahan dan sebagainya 

2. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

jam hadir karyawan. Catatan jam hadir ini  dapat berupa daftar 

hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan 

mesin pencatat waktu (Mulyadi,2001:374).  

Kartu hadir menyediakan tempat untuk mengisi nama dan nomor 

karyawan dan biasanya mencakup suatu periode pembayaran gaji. 

Setelah di isi, kartu hadir itu memperlihatkan saat pekerjaan 

memulai dan mengakhiri pekerjaan setiap hari atau setiap shift 

selama periode pembayaran gaji tersebut, dengan menunjukan pula 

semua jam lembur dan jam upah premi. 

3. Rekap Daftar Gaji 
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Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji. Disrtibusi biaya tenaga kerja ini 

dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar 

gaji (Mulyadi,2001:377). Daftar gaji merupakan daftar yang 

menunjukkan perhitungan gaji masing-masing karyawan selama 

periode tertentu. Dalam daftar gaji, setiap baris digunakan untuk 

satu karyawan, menunjukkan nama, nomor kartu hadir, jam kerja 

biasa dan lembur, tarif gaji jumlah  gaji biasa dan lembur, 

tunjangan-tunjangan, potongan-potongan dan jumlah gaji bersih. 

Daftar gaji ini merupakan buku jurnal gaji (Baridwan,1981:148-

149). 

4. Surat Pernyataan Gaji 

Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan 

mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan 

(Mulyadi,2001:377). 

5. Amplop Gaji 

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji. Dihalaman amplop gaji ini berisi informasi mengenai 

nama karyawan, indentifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih 

yang diterima karyawan dalam waktu tertentu (Mulyadi,2001:378).  
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Gaji yang dibayar dengan uang tunai sebaiknya menggunakan 

amplop gaji. Amplop gaji ini harus menunjukan nama karyawan 

dan jumlah gaji bersihnya (Baridwan, 1981:149). 

 

 

 

6. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah  pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi keuangan, berdasarkan informasi   dalam daftar gaji 

yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji (Mulyadi,2001:379). 

2.3.3 Laporan-Laporan Yang Dihasilkan 

Laporan-laporan yang dihasilkan sistem akuntansi penggajian adalah 

sebagai berikut (Usry,1994:401) : 

1. Laporan Biaya Gaji 

Laporan biaya gaji yang dikeluarkan tiap bulan yang dikirim 

kepada tiap departemen atau bagian perusahaan,  yang menunjukan 

perbandingan biaya aktual denga angka-angka biaya taksiran. 

2. Laporan Prestasi Kerja Karyawan 

Laporan prestasi kerja karyawan  dibuat harian, yang berisi nomor 

pegawai, jam kerja aktual, standar jam  out put serta prosentase-

prosentase kerja guna meningkatkan efektifitas laporan ini. 

3. Laporan Prestasi Kerja Departemen 
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Laporan prestasi kerja karyawan  menurut departemen berisi nama 

departemen, jam kerja aktual, standar jam kerja serta prosentasi-

prosentasi kerja. 

2.3.4 Unsur Pengendalian Intern Pada Sistem Penggajian 

Elemen-elemen yang terdapat sistem pengendalian intern yang terkait 

dalam sistem penggajian adalah (Mulyadi,2001:386) : 

1. Organisasi 

a) Fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi 

pembayaran gaji.  

b) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi 

operasi. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus 

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan 

perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama.  

b) Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, 

perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada 

surat keputusan direktur keuangan. 

c) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak 

penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji 

yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.  

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



20 

 

 

e) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen 

karyawan yang bersangkutan.  

f) Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia.  

g) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh 

fungsi akuntansi.  

h) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji karyawan. 

3. Praktek Yang Sehat 

a) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja 

sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi 

biaya tenaga kerja langsung.  

b) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 

harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.  

c) Pembuatan daftar gaji harus diveritifikasi kebenaran dan 

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan 

sebelum dilakukan pembayaran. 

d) Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 

catatan penghasilan karyawan. 

e) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 

daftar gaji. 

2.3.5 Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian 

Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini 

(Mulyadi,2001:385-386) : 
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1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan 

daftar hadir pada pintu masuk kantor atau pabrik. Pencatatan waktu 

hadir ini di selenggarakan untuk  menentukan gaji karyawan yang 

diterima setiap bulan, apakah gaji yanng diterima peuh ataukah 

harus dipotong akibat ketidak hadiran mereka. Selain itu juga 

digunaka untuk mengetahui apakah karyawan biasa mendapatkan 

gaji biasa saja atau menerima tunjangan lembur. 

2. Prosedur Pembuat Daftar Gaji 

Fungsi pembuat daftar gaji adalah membuat daftar gaji karyawan. 

Data  

yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan 

pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar 

bulan sebelumnya dan daftar hadir. PPh 21 dihitung oleh fungsi 

pembuat daftar gaji atas dasar yang tercantum dalam kartu 

penghasilan karyawan. 

3. Prosedur Distribusi Biaya Gaji 

Prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja didistribusikan 

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat kerja. 

Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian 

biaya dan perhitungan harga pokok produk. 
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4. Prosedur Penbuatan Bukti Kas Keluar 

Dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan 

informasi dalam daftar gaji yan diterima dari pembuat daftar gaji. 

5. Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi adn fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 

kepada  

fungsi keuangan untuk menulis cek untuk pembayaran gaji. Fungsi 

keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukan uang ke amplop gaji. 

2.3.6 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Penggajian 

Kegiatan atau proses dari sistem akuntansi penggajian dapat dilihat 

secara umum melalui bagan alir dokumen yang dideskripsikan urutan 

peristiwa dari sistem yang dijalankan. Berikut ini bagan alir dokumen 

sistem akuntansi penggajian : 
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Gambar 2.1  

Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian 

Sumber : Mulyadi 

 

Bagian Pencatat 

Waktu 

Bagian Gaji 

KJH : Kartu Jam Hadir  

RDG  : Rekap Daftar Hadir  

SPG : Surat Pernyataan Gaji  

DG : Daftar Gaji  
KPK  : Kartu Penghasilan Karyawan 
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KPK = Kartu Penghasilan  

Karyawan 

Gambar 2.1  

Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian ( Lanjutan ) 

Sumber : Mulyadi  

 

Bagian Utang 
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Bagian Kassa 

Dimasuk ke dalam 

amplop gaji 

bersama dengan 

pemasukan uang 
gaji 

Gambar 2.1  
Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian ( Lanjutan ) 

Sumber : Mulyadi  
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Bagian Jurnal Bagian Kartu Biaya 

BKK = Bukti Kas Keluar 

Gambar 2.1  

Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian ( Lanjutan ) 

Sumber : Mulyadi  
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Penjelasan bagan alir diatas akan diuraikan dibawah ini:  

1. Bagian Pencatatan Waktu 

a) Mencatat waktu hadir tiap karyawan dalam kartu jam hadir  

b) Membuat daftar hadir karyawan atas kartu jam hadir  

c) Menyerahkan daftar hadir dilampiri  dengan kartu jam hadir ke bagian 

gaji dan upah. 

2. Bagian Gaji dan Upah 

a) Menerima daftar hadir dilampiri dengan jam hadir dari bagian pencatat 

waktu  

b) Membuat daftar gaji atas dasar  daftar hadir dan surat keputusan 

mengenai jabatan atau tarif gaji karyawan yang dikeluarkan oleh 

bagian kepegawaian.  

c) Membuat rekap daftar gaji tiap departemen  

d) Mencatat penghasilan karyawan dalam kartu penghasilan karyawan 

berdasarkan data dalam daftar gaji.  

e) Mengirim daftar gaji (2 lembar), rekap daftar gaji (2 lembar), surat 

pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan ke bagian utang.  

f) Menerima bukti kas keluar lembar 3 dilampiri dengan daftar gaji 

lembar 2 yang telah dicap lunas dan kartu penghasilan karyawan dari 

kepala bagian kassa.  

g) Mengarsipkan bukti kas keluar dan daftar gaji urut tanggal.  

h) Mengarsipkan kartu penghasilan karyawan urut nama karyawan. 

3. Bagian Utang 
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a) Menerima daftar gaji (2 lembar), rekap daftar gaji (2 lembar), surat 

pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji 

dan upah  

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

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

d) Mendistribusikan kas keluar dan dokumen pendukungnya sebagai 

berikut   

1) Lembar ke 1 dan ke 3 diserahkan ke bagian kassa, dilampiri 

dengan daftar gaji lembar 1 dan 2, rekap daftar gaji lembar 2, surat 

pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan.  

2) Lembar ke 2 diserahkan ke bagian jurnal, buku besar dan laporan, 

dilampiri dengan rekap daftar gaji lembar 1.  

e) Menerima bukti kas keluar lembar 1 dari bagian kassa dilampiri 

dengan daftar gaji lembar 1 dan rekap daftar gaji lembar 2.  

f) Mencatat nomor cek yang tercantum  dalam kas keluar lembar 1 ke 

dalam register kas keluar.  

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

laporan dilampiri dengan daftar gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji 

lembar ke 2. 

4. Bagian Kassa 

a) Menerima bukti kas keluar dari bagian utang, dilampiri dengan daftar 

gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2, surat 

pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan.  
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b) Mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam daftar gaji dan 

memintakan tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang.  

c) Menguangkan cek ke bank  

d) Memasukkan uang gaji dan surat pemberitahuan gaji ke dalam amplop 

tiap-tiap karyawan.  

e) Membagikan amplop gaji kepada karyawan yang berhak dan meminta 

tanda tangan sebagai bukti penerimaan gaji dari karyawan pada kartu 

penghasilan karyawan.  

f) Membubuhkan cap “lunas” pada bukti kas keluar lembar ke 1 dan ke 3 

daftar gaji lembar ke 1 dan ke 2, rekap daftar gaji lembar ke 2.  

g) Mendistribusikan bukti kas keluar sebagai berikut :  

1) Lembar ke 1 diserahkan ke bagian utang, dilampiri dengan daftar 

gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2  

2) Lembar ke 3 diserahkan ke bagian gaji dan upah dilampiri dengan 

daftar gaji lembar ke 2 dan kartu penghasilan karyawan. 

5. Bagian Jurnal 

a) Menerima bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap daftar gaji lembar ke 

1 ke bagian utang, dilampiri dengan rekap daftar gaji lembar ke 1. 

b) Mencatat bukti kas keluar tersebut ke dalam jurnal umum.  

c) Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap daftar gaji 

lembar ke 1 ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya.  

d) Menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dari bagian utang dilampiri 

dengan daftar gaji lembar ke 2.  
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e) Mencatat bukti kas keluar lembar ke 1 dalam register cek.  

f) Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1 dan rekap daftar gaji 

lembar ke 2. 

6. Bagian Kartu Biaya 

a) Menerima bukti kas keluar lembar ke 2 dari bagian jurnal, buku besar 

dan laporan dilampiri dengan rekap daftar gaji lembar ke 1.  

b) Mencatat bukti kas keluar dalam kartu biaya.  

c) Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 2 dilampiri dengan rekap 

daftar gaji lembar ke 2 menurut nomor urut bukti kas keluar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah Penelitian 

Deskriptif Kualitatif, yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, analisis yang digunakan tidak 

menggunakan angka-angka namun hanya menggunakan paparan- paparan dari 

fakta-fakta yang didapat dari lokasi penelitian kemudian dianalisis dengan 

kajian teori yang ada, serta kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

yang ada. 

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi 

tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan 

menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini pada PUSKUD Mina Baruna Semarang yang 

beralamat di Jl Abdul Rahman Saleh 75-79 Semarang telepon (024) 7601627 

Kode pos 50145. 
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3.3 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan obyek yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002:96). Obyek  kajian dalam penelitian ini 

memfokuskan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang, khususnya mengenai :  

1. Sistem Penggajian yang diterapkan pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang, yang meliputi:   

a) Fungsi apa sajakah yang terkait 

b) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

c) Bagan alir dalam sistem penggajian  

d) Laporan-laporan yang dihasilkan  

e) Unsur pengendalian intern  

2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang, yang meliputi : 

a) Dokumen-dokumen yang digunakan 

b) Catatan akuntansi apa sajakah yang digunakan 

3. Kelemahan dan kelebihan sistem akuntansi penggajian pada PUSKUD 

Mina Baruna Semarang 

4. Rancangan yang seharusnya diterapkan dalam Sistem Akuntansi 

Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang berdasarkan 

kelemahan dan kelebihannya. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Proses penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-

lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang 

Sistem Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang. 

Berdasarkan metode penelitian ini,  penulis untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data dengan membuat catatan kecil, serta membaca 

laporan akhir tahun sebelumnya yang ada di  PUSKUD Mina Baruna 

Semarang. 

2. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai  suatu aktiva yang sempit, yakni 

memperhatikan sesuatu dengan mata atau dapat diartikan sebagai 

pengamatan langsung (Arikunto.2002:133). Metode penelitian ini 

merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan secara cermat 

dan sistematik. Berdasarkan metode ini penulis melakukan 

pengamatan dari pencacatan sistematis secara langsung terhadap 

Sistem Akuntansi Penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang. 
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3. Metode Wawancara (Interview) 

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan dialog yang  dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviwer) (Arikunto,2002:132). Metode penelitian ini 

penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan bagian umum yang mempunyai 

wewenang terhadap penggajian pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang. 

3.5 Metode Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil 

penelitian beserta analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang 

berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil 

suatu kesimpulan. Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang 

diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini dan untuk memperoleh 

suatu kesimpulan maka data yang telah terkumpul akan dianalisis 

dengan analisis : 

a) Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul, untuk 

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

b) Mengkategorikan data-data yang sesuai dengan kriteria penyajian 

data. Penelitian ini menggunakan metode Diskriptif Kualitatif  

yaitu dengan mengambarkan kenyataan yang terjadi bersifat umum 
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dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi serta solusinya 

(Arikunto, 2002:213). 

2. Teknik Penyajian Data 

Data yang diperoleh kemudian akan disajikan berdasarkan analisis. 

Secara umum analisis yang digunakan adalah cara kualitatif yaitu 

analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dalam penelitian 

tersebut kemudian akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas 

Akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PUSKUD Mina Baruna Jawa 

Tengah 

Berdasarkan UUD 45 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi 

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas 

kekeluargaan”. Dari pasal tersebut diatas, maka terbentuklah koperasi 

yang salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak 

dibidang perikanan laut. 

Puskud “MINA BARUNA” Propinsi Jawa Tengah merupakan 

pembaharuan dari Koperasi Perikanan Laut (KPL) yang sejak tahun 

1992 telah bergerak dibidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI). Pada mulainya KPL adalah organisasi koperasi yang 

beranggotakan para nelayan dengan tingkatan-tingkatan sebagai 

berikut:  

a. KPL (Koperasi Perikanan Laut) yang berada ditingkat desa. 

b. PKPL (Pusat Koperasi Perikanan Laut) yang berada ditingkat 

kabupaten atau kotamadya. 

c. GKPL (Gabungan Koperasi Perikanan Laut) yang berada ditingkat 

Propinsi. 

36 
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d. IKPL (Ikatan Koperasi Perikanan Laut) yang berada ditingkat 

Nasional. 

Dalam perkembangannya KPL Propinsi Jawa Tengah mampu 

membantu nelayan diwilayahnya dalam melakukan pekerjaannya, 

sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan.  

 Kata “Mina Baruna” berasal dari bahasa kawi yaitu Mina yang 

artinya ikan dan Baruna yang berarti laut. PUSKUD Mina Baruna 

merupakan salahsatu koperasi yang tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan para nelayan daerah yang keanggotaanya meliputi 

wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. 

2. Tujuan dan Fungsi PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

a. Tujuan PUSKUD Mina Baruna 

Tujuan pokok didirikannya PUSKUD “Mina Baruna” Semarang 

adalah bersama-sama KUD Mina se-Jawa Tengah berusaha 

semaksimal mungkin meningkatkan taraf hidup dankesejahteraan 

nelayan di Jawa Tengah beserta keluarganya. 

Tujuan didirikannya Pusat Koperasi Unit Desa “Mina Baruna” 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

1) Menumbuhkan idealisme koperasi perikanan 

2) Menumbuhkembangkan oraganisasi koperasi karena koperasi 

merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

dan merupakan wahana bentuk tatanan ekonomi yang sesuai 

dengan Undang Undang Dasar 1945 
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3) Mengembalikan citra koperasi indonesia agar mampu menjadi 

wahana untuk meningkatkan taraf hidup nelayan (sesuai 

dengan keputusan Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa 

Tengah No. 58/1975/73/24 tanggal 12 Mei 1975) 

b. Fungsi PUSKUD Mina Baruna 

Seperti yang termuat dalam pasal 4 Undang Undang No. 25 tahun 

1992 tentang perkoperasian, PUSKUD “Mina Baruna” memiliki 

tugas dan peran sebagai berikut : 

4) Berperan dalam bidang penyelenggara dan pengelola TPI yang 

merupakan mata rantai awal pemasaran ikan hasil tangkapan 

para nelayan di Jawa Tengah 

5) Sebagai media komunikasi dan informasi antara nelayan 

dengan lembaga ekonomi 

6) Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi / 

kontribusi yang didapat dari nelayan atau bakul ikan yang 

mengadakan transaksi jual beli ikan di TPI 

3. Keanggotaan PUSKUD Mina Baruna 

PUSKUD “Mina Baruna” Propinsi Jawa Tengah merupakan pusat 

koperasi Unit Desa Mina di Jawa Tengah yang mempunyai anggota di 

15 Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, yaitu : 

a. Koperasi “Miyoso Marsi Mina” di Sarangan 

b. Koperasi “Mina Rahayu” di Kragan 

c. Koperasi “Seroyo Mina” di Rembang 
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d. Koperasi “Eko Karyo Mino” di Jepara Utara 

e. Koperasi “Tri Karyo Mino” di Jepara Selatan 

f. Koperasi “Dwi Karyo Mino” di Jepara Selatan 

g. Koperasi “Sarono Mino” di Pati 

h. Koperasi “Mino Roso Sejati” di Karimunjawa 

i. Koperasi “Eko Santoso” di Wedung Demak 

j. Koperasi “Mino Utomo” di Bonang Demak 

k. Koperasi “Usaha Mina” di Semarang 

l. Koperasi “Mina Jaya” di Kendal 

m. Koperasi “Ngupoyo Mino” di Batang 

n. Koperasi “Makaryo Mino” di Pekalongan 

o. Koperasi “Mino Soyo” di Wonokerto 

p. Koperasi “Misoyo Sari” di Pemalang 

q. Koperasi “Upanyo Mino” di Surodadi 

r. Koperasi “Karya Mina” di Tegal 

s. Koperasi “Saya Sari” di Brebes 

t. Koperasi “Mino Saroyo” di Cilacap 

u. Koperasi “Mino Pawuri” di Kebumen 

 

4. Modal Usaha PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

Sebagaimana koperasi lainnya maka PUSKUD “Mina Baruna” 

memperoleh modal yang berasal dari : 

a. Sumber Intern 
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1) Simpana Pokok 

Adalah simpanan yang diberikan oleh anggota yang saat masuk 

menjadi anggota. Simpanan ini dapat diambil bila dengan 

anggota tersebut keluar dari keanggotaan koperasi. Besarnya 

simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000; per tahun. 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib merupakan kewajiban anggota yang 

dibayarkan tiap bulan dan jumlahnya sama besar. Besarnya 

simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp. 300.000; per tahun. 

3) Simpanan Sukarela 

Simpanan sukarela yaitu simpanan yang diperoleh dari anggota 

yang jumlah dan waktu penyimpanan serta pengambilannya 

atas kemauan anggota sendiri. 

b. Sumber Ekstern 

Koperasi mendapatkan sumber ekstern yaitu modal yang diperoleh 

dari instansi luar koperasi, seperti berupa pinjaman dari bank. 

 

 

5. Bidang Usaha PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

Bidang usaha yang dilakukan oleh PUSKUD “Mina Baruna” meliputi : 

a. Komoditi Bulog 

Merupakan usaha pengadaan gula pasir dan tepung terigu untuk 

anggota yang berasal dari bulog 
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b. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

No. EK/5 pada tahun 1978 yang kemudian diperbaharui dengan 

PERDA No. 1/1984 ditetapkan bahwa pelelangan di tempat 

pelelangan ikan se-Jawa Tengah dikenakan potongan sebesar 5% 

dengan perincian 3% dari nelayan dan 2% dari penjual. 

c. Asuransi Nelayan 

Merupakan kegian masukan para nelayan menjadi anggota 

Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) yang merupakan lembaga 

asuransi bagi anggota koperasi dan umum 

d. Penyewaan Sarana Penangkapan Ikan 

Merupakan sarana penangkapan ikan yang disewakan kepada para 

anggota PUSKUD “Mina Baruna” yang membutuhkan sebagai 

sarana peningkatan penangkapan ikan 

6. Lokasi PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

Letak perusahaan maupun tempat kedudukan perlu mendapatkan 

sorotan yang mendalam sebelum menetapkan pada suatu tempat 

tertentu, karena suatu keputusan yang diambil mengenai hal tersebut, 

pemegang peranan penting dalam merealisasikan tujuan perusahaan 

yang didirikan. 

Pada permulaan pendirian perusahaan persoalan mengenai pilihan 

letak perusahaan selalu muncul. Setiap orang akan selalu memeiliuh 

tempat perusahaan dimana kemungkinan memberikan keuntungan 
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yang sebesar-besarnya. Pemilihan letak perusahaan itu didasarkan pada 

motif ekonomi. 

Letak PUSKUD “Mina Baruna” Jawa Tengah sendiri berada di Jl. 

Abdur Rahman Saleh No. 75-79 Semarang.  

4.1.2 Struktur Organisasi 

 Organisasi merupakan alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Melalui organisasi segala aktifitas dapat dijalankan 

dan dapat deikendalikan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan arti organisasi 

itu adalah kesatuan susunan yang terdiri atas sekelompok orang yang 

mempuyai tujuan yang sama, dapat dicapai lebih efektif dan efisien 

melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam 

melakukan tindakan itu ada pembagian tugas. 

Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem 

yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui suatu hierarki 

sistematis dalam pembagian, dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara struktural dan sistematis. Sedangkan menurut para ahli : 

Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-

hubungan orang-orang yang ada dibawah pengawasan dan pengarahan 

atasan untuk mengejar tujuan bersama. Dan menurut Stephen P. Robbins, 

organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja atas 

dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama 

atau sekelompok tujuan. 
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Suatu organisasi akan dapat tercapai dan berjalan dengan lancar 

apabila disertai dengan pembagian tugas sesuai dengan keahlian karyawan 

atau petugas. Organisasi sebagai aktivitas atau suatu proses yang 

menentukan hubungan antar manusia, pekerjaan, dan sumber modal. 

Bentuk organisasi pada PUSKUD Mina Baruna Propinsi Jawa 

Tengah adalah bentuk organisasi garis atau lini yang dapat dilihat pada 

gamabar 4.1 

1. PUSKUD Mina Baruna merupakan organisasi besar mempunyai 

bidang usaha dan wilayah kerja yang luas. Hal ini merupakan salah 

satu ciri dari bentuk organisasi garis. 

2. Pada PUSKUD Mina baruna terdapat kesatuan komando yang 

dipegang oleh Rapat Anggota Tahunan yang merupakankekuasaan 

tertinggi pada PUSKUD Mina Baruna. Hal ini menunjukan bentuk 

organisasi garis. 

Berikut ini disajikan gambar struktur organisasi pada PUSKUD “Mina 

Baruna” dengan Gambar 4.1 sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI  

PUSKUD “MINA BARUNA” JAWA TENGAH 
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Struktur organisasi PUSKUD Mina Baruna diuraikan dengan tugas-tugasnyta 

sebagai berikut : 

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada PUSKUD Mina Baruna 

yang diselenggarakan sekali setiap tahun yaitu selambat-lambatnya tiga 

bulan setelah tutup buku. 

2. Pengurus 

Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota yang dipilih lewat 

Rapat Anggota Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga. 

3. Badan Pemeriksa Keuangan 

Merupakan sebuah tim yang anggotanya dipilih oleh anggota lewat Rapat 

Anggota Tahunan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata 

kehidupan koperasi. Dimana anggotanya tidak boleh merangkap jabatan 

dalam jajaran pengurus.  

4. Manajer Umum 

Merupakan pimpinan dari semua karyawan yang dimiliki oleh koperasi, 

yang merupakan pelaksana jalannya usaha serta di bantu oleh kepala 

bagian yaitu :  

a. Kepala Bagian keuangan dan Akuntansi yang membawahi beberapa 

KasubBag yaitu : 

- Kasub. Bag. Keuangan 

- Kasub. Bag. Verifikasi Analisa Anggaran 

b. Kepala Bagian Produksi Perdagangan dan Jasa yang dibantu oleh: 
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- Kasi Produksi TPI 

- Kasi Anggaran Biaya dan Saran TPI 

- Kasi Pengawasan dan Evaluasi TPI 

- Kasi Perdagangan Usaha dan Jasa 

c. Kepala Bagian Organisasi dan Kesejahteraan Nelayan yang di bantu 

oleh : 

- Kasi Kesejahteraan Nelayan 

- Kasi Diklat dan Pengembangan 

- Kasi Pembinaan Organisasi 

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing 

bagian pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

a. General Manager, tugas pokoknya meliputi : 

1. Mengkoordinir staf, kepala bagian dan manager guna menyusun 

rencana kerja dan Rencana Anggaram Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) yang selanjutnya diajukan kepada pengurus 

2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh staf dan kegiatanya sesuai 

dengan jalur komando dan jalur administratif yang ditetapkan 

dalam struktur organisasi. 

3. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan 

pekerjaan kepada staf agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. 

4. Merumuskan sasaran yang yang hendak dicapai dalam 

penyelengaraan organisasi, berdasarkan prioritas obyektif agar 
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pelaksanaan kegiatan PUSKUD dan tugas yang diserahkan sesuai 

dengan arah kebijakan pengurus yang telah ditetapkan. 

5. Mengajukan usul kepada pengurus untuk mengangkat dan 

memberhentikan karyawan, untuk meningkatkan karier karyawan 

yang berprestasi, meningkatkan kemampuan karyawan yang 

berdayaguna dan berhasil guna, dan melaksanakan sanksi-sanksi 

kepada karyawan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di 

Puskud. 

6. Memimpin dan mengkoordinir Kepala Bagian dan Manager 

didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis kebijaksanaan 

pengurus atas dasar rencana kerja dan RAPB yang telah disahkan. 

7. Mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap kegiatan usaha 

untuk tidak merugikan perusahaan atau koperasi. 

8. Dengan persetujuan tertulis dari pengurus dapat menandatangani 

surat-surat keluar maupun surat-surat berharga dari dan untuk 

bank. 

b. Kepala Bagian Organisasi dan Kesejahteraan, bertugas : 

1. Mengatur dan mengorganisasi buku dan administrasi 

2. Mempersiapkan terselenggaranya rapat dengan penyediaan materi 

3. Memimpin, membagi tugas, dan mengkoordinir serta mengadakan 

pengurusan dan pembinaan terhadap staf pembantu 

4. Menghimpun dan menyimpan dokumen organisasi atau perusahaan 

5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan pengurus 
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a) Kepala sub bagian kesejahteraan nelayan, bertugas : 

1) Melaksanakan dan mengerjakan pendapatan jumlah nelayan 

2) Menyusun laporan rutin setiap bulan khususnya mengenai 

realisasi pencairan uang santunan asuransi 

3) Mengadakan kontrol terhadap penyampaian uang santunan 

melalui jalur pembina 

4) Bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang organisasi 

b) Kepala sub bagian pembantu organisasi, bertugas : 

1) Menyusun dan mengajukan perencanaan atau program 

pemanfaatan oraganisasi yang disertai rencana anggaran 

2) Menangani dan menyelesaikan surat menyurat yang berkaitan 

dengan kegiatan Mina 

3) Membuat laporan pajak perusahaan 

4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian organisasi 

c) Kepala sub bagian diklat dan pengembangan, bertugas : 

1) Mengatur pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan yang 

diselenggarakan oleh instansi terkait 

2) Membantu dan memberi petunjuk kepada mahasiswa atau 

siswa yang melakukan latihan kerja, studi visit, karya tulis dan 

karya nyata pada PUSKUD Mina Baruna 

3) Menghimpun data kegiatan danbrosur materi kegiatan 

4) Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian organisasi 
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c. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi,  bertugas : 

1. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pada bagian keuangan, 

dibantu oleh kasubag, pembukuan keuangan 

2. melaksanakan pengelolaan dan pengaturan liquiditas dan 

solvabilitas 

3. menyiapkan data-data keuangan dan laporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan 

4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan General manager 

dan pengurus 

5. bertanggung jawab kepada General Manager 

a) Kepala sub bagian keuangan, bertugas : 

1) Melaksanakan pembukuan keungan dibantu oleh beberapa 

staf sesuai dengan ketentuan. 

2) Melaksanakan tugas rutin pembukuan keuangan 

3) Mengerjakan neraca lajur, dan neraca rugi laba secara 

bulanan atau tahunan 

4) Membantu kepala bagian keuangan untuk melayani 

pemeriksaan audit intern maupun ekstern 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian 

keuangan dari general manager 

6) Melaksanakan penyimpanan pengamanan dan penyimpanan 

bukti kas dan bukti umum atau dokumen keuangan 

7) Bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan 
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b) Kepala su bagian verifikasi anggaran, bertugas : 

1) Melaksanakan analisa dan verifikasi data atau transaksi 

keuangan dibantu oleh staf keuangan 

2) Melaksanakan evakuasi, analisis dan verifikasi RAPB 

(Rencana Anggaran Pembelanjaan Bulanan) bulanan dan 

tahunan 

3) Mengerjakan pencocokan buku bantu biaya dan menetapkan 

biaya yang sesuai dengan anggaran 

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian 

keuangan dan general manager 

5) Bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan 

d. Kepala Bagian Umum, bertugas : 

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bagian 

umum 

2. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum, tata usaha pengurus, 

pengolahan arsip, rumah tangga di urusan keuangan perjalanan 

dinas, dan telekomunikasi sesuai RAPB untuk kelancaran tugas 

3. Memberikan arahan tugas kepada staf bagian umum setiap bulan 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan general manager dan 

pengurus  

a) Kepala sub bagian personalia, bertugas : 

1) Melaksanakan administrasi personalia seluruh karyawan 
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2) Menghimpun data-data seluruh karyawan PUSKUD Mina 

Baruna 

3) Menyelesaikan administrasi mutasi, pengangkatan dan 

pemberhentian 

4) Mengurus dan menyelesaikan administrasi yang berkaitan 

dengan asuransi karyawan 

5) Pengecekan kembali rincian gaji karyawan yang akan 

dibayarkan pada akhir bulan 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian 

umum dan general manager 

7) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum 

b) Kepala sub bagian rumah tangga dan kendaraan, bertugas : 

1) Membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan 

administrasi rumah tangga PUSKUD Mina Baruna 

2) Mencatat kekayaan inventarisasi PUSKUD Mina Baruna 

3) Menyusun rencana seluruh alat kerja dan gedung investasi 

PUSKDUD Mina Baruan secara periodik 

4) Mengatur pelaksanaan konsumsi dan ruang rapat apabila 

diperlukan untuk rapat 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian 

umum dan general manager 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian 

umum dan general amnager 
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7) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum 

c) Kepala sub bagian arsip dan tata usaha, bertugas : 

1) Memberikan administrasi pelaksanaan penyimpanan, 

pengiriman surat dan dokumen 

2) Mengatur penyelesaian pengetikan surat, naskah, konsep dan 

dokumen 

3) Mengatur pelaksanaan atau penyampaian berita telepon, 

interlokal dan faximile 

4) Memberikan data-data kearsipan dengan tepat saat diperlukan 

5) Membuat laporan evaluasi hasil kerja setiap bulan 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bagian 

umum dan general manager 

7) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum 

e. Manager Prodagsa bertugas : 

1. Memimpin, mengkoordinir, mengatur dan mengarahkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

Usaha perdagangan dan jasa sesuai dengan program kerja yang 

digariskan oleh pengurus dan general manager 

2. Melakukan pengawasan dan membuat evaluasi secara rutin berkala 

atas pelaksanaan tugas pengelolaan TPI, usaha perdagangan dan 

jasa 

3. Membuat laporan rutin bulanan, serta laporan insidentil mengenai 

pelaksanaan pengelolaan TPI kepada ketua dan general manager 
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4. Membuat laporan rutin bulanan, serta laporan insidentil mengenai 

pelaksanaan usaha perdagangan dan jasa kepada bendahara dan 

general manager 

5. Membuat laporan rutin bulanan, serta laporan insidentil mengenai 

pelaksanaan usaha perdagangan dan jasa kepada bendahara dan 

general manager 

6. Menyampaikan pertimbangan atas permohonan biaya non rutin 

maupun pinjaman yang diajukan oleh TPI dan KUD Mina 

7. Melegalisir bukti kas pengeluaran dan pemasukan yang telah 

memenuhi syarat atau prosedur ketentuan untuk dimintakan 

pengesahan kepada general manager 

8. Membuat rencana jadwal pelayanan rutin TPI untuk dimintakan 

pengesahan kepada general manager 

9. Menyimpan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan khusus dan 

ketetapan-ketetapan pengurus yang berkaitan dengan pengelolaan 

TPI, usaha perdagangan dan jasa 

10. Melakukan koordinasi dengan manager keuangan, dan kepala 

bagian umum guna kelancaran tugas bagian prodagsa 

11. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pengurus 

dan general manager 

12. Bertanggung jawab kepada general manager 

a) Kepala sie produksi TPI, bertugas : 
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1) Menerima, mencatat, meneliti dan menghimpun dokumen 

laporan rutin mingguan dan bulanan dari TPI se-Jawa Tengah 

2) Membuat perhitunagn jasa produksi TPI setiap bulan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan atau dikoordinasikan 

dengan sie anggaran biaya TPI 

3) Mengarahkan dan mengkoordinir staf yang dibawahi dalam 

melaksanakan tugas 

4) Membuat perhitungan jasa produksi TPI setiap bulan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan atau dikoordinasikan 

dengan sie anggaran biaya TPI 

5) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan manager 

prodagsa dan general manager 

6) Bertanggung jawab kepada manager prodagsa 

b) Kepala sie anggaran biaya dan sarana TPI, bertugas : 

1) Melaksanakan pelayanan kepada TPI atas pengambilan biaya 

rutin dan non rutin TPI sesuai ketentuan prosedur dan jadwal 

yang telah ditetapkan 

2) Menerima dan mencatat surat-surat masuk yang berkaitan dengan 

permohonan biaya non rutin TPI termasuk biaya perawatan TPI 

untuk disampaikan manager prodagsa guna proses penyesuaian 

lebih lanjut 
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3) Membuat bukti kas pengeluaran dan pemasukan atas biaya-biaya 

rutin TPI maupun non rutin yang telah mendapatkan persetujuan 

penetapannya dari general manager dan pengurus. 

4) Melakukan evaluasi dan menjaga realisasi pengeluaran pos-pos 

niaga TPI agar sesuai dengan rencana anggaran biaya TPI yang 

telah ditetapkan 

5) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan manager 

prodagsa dan general manager 

6) Bertanggung jawab kepada manager prodagsa 

c) Kepala sie pengawasan dan evaluasi TPI, bertugas : 

1) Menerima, mencatat, meneliti dan menghimpun laporan 

rekapitulasi realisasi penerimaan retribusi TPI yang telah 

ditetapkan pemerintah 

2) Membuat perincian atas realisasi penerimaan bank BPD per-

KUD Mina seluruh Jawa Tengah sesuai ketentuan pembagian 

retribusi TPI yang telah ditetapkan pemerintah 

3) Membuat analisis perbandingan atas realisasi penerimaan 

retribusi dari bank BPD dengan setoran TPI 

4) Membuat laporan bulanan atas produksi, setoran TPI dan saldo 

TPI serta realisasi dari bank BPD untuk disampaikan kepada 

Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah 
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5) Melaksanakan monitoring secara rutin dengan meneliti dokumen 

laporan TPI yang masuk dan melaporkan kepada manager 

prodagsa 

6) Membuat dan menyimpan berita acara serah terima jabatan 

kepala TPI beserta surat ketetapan dari Dinas Perikanan, dan 

melakukan koordinasi dengan sie personalia dibagian umum 

7) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh general 

manager  

8) Bertanggung jawab kepada manager prodagsa 

d) Kepala sie usaha perdagangan dan jasa, bertugas : 

1) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi usaha perdagangan dan 

jasa 

2) Menerima, mencatat, dan meneliti surat permohonan pinjaman 

modal dan fish kredit dari KUD Mina untuk disampaikan kepada 

manager prodagsa 

3) Aktif melaksanakan penagihan atas pinjaman modal dan fish 

kredit kepada KUD Mina 

4) Membuat laporan saldo-saldo pinjaman uang telah diberikan oleh 

puskud Mina Baruna dan melakukan koordinasi dengan sub 

bagian pembukuan pada bagian keuangan 

5) Melaksanakan evaluasi pencapaian, hasil usaha perdagangan jasa 

dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh pengurus 
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6) Membuat laporan rutin setiap bulan atas hasil perdagangan dan 

jasa termasuk persediaan barang perdagangan berkoordinasi 

dengan sie verifikasi bagian keuangan 

7) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan general 

manager dan pengurus 

8) Bertanggung jawab kepada manager prodagsa 

4.1.3 Diskripsi Hasil Penelitian Sistem Akuntansi Penggajian Pada 

PUSKUD Mina Baruna  

1. Sistem Penggajian Pada PUSKUD Mina Baruna 

PUSKUD Mina Baruna Semarang merupakan suatu pusat koperasi 

mina yang tersebar diseluruh wilayah jawa tengah. PUSKUD Mina Baruna 

Semarang adalah koperasi yang cukup besar dimana persoalan tentang 

penggajian karyawan menjadi masalah yang penting karena pegawai yang 

bekerja cukup banyak, sehingga  untuk menetapkan gaji, seorang 

Direksi/Pimpinan harus mengetahui tentang produktifitas, 

jabatan/golongan, lama kerjanya dan prestasi yang dimiliki setiap 

karyawan. Dengan demikian sistem penggajian pada PUSKUD Mina 

Baruna Semarang harus mendapatkan penanganan dan pengawasan yang 

khusus  agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam 

pembayaran gaji. Sistem penggajian pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang adalah merupakan proses pembayaran gaji pada karyawan yang 

dilakukan secara tetap per bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan 

jumlah yang berbeda-beda menurut jabatan atau golongan karyawan. 
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Sistem penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang 

ditetapkan sesuai Persus No. 44/02.1/PERSUS/VI/2001, tentang peraturan 

penggajian, tunjangan dan kesejahteraan. Pegawai PUSKUD Mina Baruna 

Semarangdipandang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu 

disesuaikan. 

Adapun sistem yang digunakan dalam PUSKUD Mina Baruna 

adalah penggunaan sistem pengupahan menurut waktu dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Gaji bulanan pegawai dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu 

tahun. 

b. Pembayaran gaji dan tunjangan lain kepada pegawai untuk pekerjaan 

yang dilaksanakan, akan dibayarkan pada tanggal 25 pada bulan 

bersangkutan. 

c. Pemotongan gaji pegawai hanya diperbolehkan untuk hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Pengurangan dengan alasan pegawai terlambat hadir atau tidak 

masuk kerja tanpa ijin/keterangan yang syah dan besarnya sesuai 

kesepakatan antara pegawai dengan General Manager/Pengurus. 

2) Pengurangan dengan alasan pembayaran hutang pegawai kepada 

perusahaan atau koperasi pegawai/pihak ke III dengan seijin 

tertulis pegawai. 
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d. Besarnya gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain bagi pegawai 

diberikan sesuai dengan jenjang yang ditetapkan melalui keputusan 

pengurus yang diatur dalam peraturan khusus. 

2. Sistem Akuntansi Penggajian Pada PUSKUD Mina Baruna 

Dalam sistem akuntansi penggajian Pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang terdapat beberapa elemen-elemen didalamnya antara lain: 

a. Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penggajian Dalam 

PUSKUD Mina Baruna Semarang 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam  sistem penggajian Pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang (Sumber : PUSKUD Mina Baruna), 

adalah: 

1) Fungsi Personalia 

Fungsi ini dibawah bagian administrasi umum dan personalia dan 

mempunyai fungsi : 

a) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian 

b) Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

c) Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia 

Fungsi ini juga membuat surat penempatan pegawai untuk 

mendukung register pegawai, dalam daftar induk kepegawaian. 

Surat ini harus mendapatkan otorisasi dari Direksi karena gaji 

hanya dapat dibayarkan kepada  mereka yang tercatat sebagai 

karyawan yang sah dalam daftar induk kepegawaian. 
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2) Fungsi Pembuat Daftar Gaji 

Fungsi ini mempunyai tugas membuat daftar gaji dan rekaputulasi 

daftar gaji berdasarkan daftar hadir (kartu absensi) dan rekapulasi 

cuti yang telah diveritivikasi oleh petugas bagian personalia. 

3) Fungsi Keuangan Sub Bagian Kas 

Fungsi ini bertugas untuk menyiapkan cek dan voucher 

pengeluaran kas berdasarkan rekapitasi daftar gaji. 

4) Fungsi Pembukuan Sub Bagian Anggaran 

Fungsi ini bertugas untuk mengoreksi/melakukan verifikasi 

terhadap voucher terhadap voucher yang talah dikeluarkan. 

Kemudian menunjukkan pada Direksi untuk mendapat otorisasi. 

5) Fungsi Juru Bayar 

Fungsi ini mempunyai tugas untuk menguangkan cek ke Bank 

kemudian diserahkan kepada karyawan. 

6) Fungsi Jurnal 

Fungsi ini mempunyai tugas untuk mencatat transaksi pembayaran 

gaji karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran 

gaji. 

 

Pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah, fungsi pencatat waktu 

tidak terpisah menjadi bagian tersendiri. Pencatat kehadiran karyawan 

ditangani oleh fungsi personalia. Hal ini di sebabkan karena pada 

Perusahaan besarnya gaji seorang karyawan tidak ditentukan oleh jam 
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hadir karyawan. Namun demikian, ketidakhadiran karyawan juga 

mempunyai pengaruh terhadap besarnya gaji yang akan diterima oleh 

karyawan.  

Perusahaan tidak melibatkan fungsi utang dalam proses penggajian 

karyawan. Hal ini disebabkan karena untuk proses pembayaran gaji, 

Direksi memberikan tugas kepada  fungsi keuangan sub bagian kasir. 

Sedangkan veritifikasi terhadap  bukti kas keluar, dalam hal ini 

voucher kas keluar, di lakukan oleh fungsi pembukuan sub anggaran. 

Fungsi keuangan sub bagian kas juga mempunyai tugas untuk 

menyiapkan voucher pengeluaran kas  berdasarkan pada daftar gaji. 

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

cek yang diterima untuk selanjutnya menyerahkan kepada karyawan. 

b. Dokumen-Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi  

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian PUSKUD 

Mina Baruna Jawa Tengah (Sumber : PUSKUD Mina Baruna), antara 

lain: 

1) Daftar Hadir (Kartu Absensi) 

Adalah dokumen yang dipergunakan untuk kehadiran karyawan. 

2) Surat Perubahan Gaji 

Surat yang dibuat oleh bagian urusan pegawai dimana isinya 

meliputi pengangkatan karyawan baru Perusahan, kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat/golongan dan lain-lain yang 

berhubungan dengan keadaan seorang karyawan. 
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3) Daftar Gaji Pegawai 

Adalah dokumen yang berisi jumlah gaji karyawan yang nantinya 

akan diterima setiap karyawan. 

4) Kartu Gaji 

Adalah kartu yang berisi gaji yang diterima karyawan sebagai 

tanda terima gaji yang isinya  sudah berisi gaji pokok tunjangan 

dan lain-lainnya. 

5) Voucher Pengeluaran Kas/Voucher Kas Besar (VKB) 

Adalah dokumen digunakan untuk mencetak pengeluaran kas oleh 

Perusahaan. 

6) Amplop Gaji 

Dokumen ini merupakan tempat uang gaji yang akan di berikan 

kepada karyawan yang memuat informasi mengenai nama 

karyawan, nomor induk kepegawaian dan jumlah gaji bersih yang 

akan diterima pada bulan tertentu. 

7) Rekapitulasi Gaji 

Dokumen yang  digunakan pendukung penentuan besarnya gaji. 

8) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan pegawai. 
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9) Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan 

dengan pembuat daftar gaji yang  berisi rincian besarnya gaji 

beserta potongan dan tunjangan  yang menjadi beban setiap 

karyawan. 

Pada PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak digunakan kartu jam 

hadir untuk  mencatat kehadiran karyawan. Untuk mencatat kehadiran 

karyawan, Perusahaan menggunakan dokumen berupa daftar 

hadir/kartu absensi. Hal ini dilakukan karena untuk menentukan 

besarnya gaji karyawan. PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak 

mendasarkan pada jam hadir karyawan. Oleh karena itu, Perusahaan 

ini tidak mengunakan kartu jam hadir dan hanya menggunakan daftar 

hadir/ kartu absensi.  

Dokumen pendukung yang digunakan  dalam Perusahaan hanya 

merupakan surat perubahan gaji yang meliputi pengangkatan karyawan 

baru, kenaikan/penurunan pangkat dan lain-lain. Catatan mengenai 

rincian gaji dan potongan  yang diterima oleh karyawan berada dalam 

rekapitulasi daftar gaji. Untuk mencatat pengeluaran kas, bukti yang 

digunakan adalah voucher kas besar (VKB), dokemen ini sebagai bukti 

kas keluar. 

c. Cacatan Akuntansi Yang Digunakan 
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Catatan akuntansi yang digunakan pada pelaksanaan penggajian 

karyawan pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah (Sumber : 

PUSKUD Mina Baruna), antara lain: 

 

1) Jurnal Pengeluaran Kas 

Digunakan untuk mencatat kas dalam pembayaran gaji karyawan. 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah menggunakan voucher kas 

besar untuk mencacat pengeluaran kas sehubungan dengan 

pembayaran gaji tersebut. 

2) Buku Besar 

Buku besar ini merupakan kumpulan dari akun-akun yang telah 

dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. 

3) Kartu Gaji 

Merupakan catatan mengenai penghasilan karyawan dan berbagai 

potongan yang diterima oleh karyawan. Kartu ini dipakai sebagai 

dasar perhitungan Pph Pasal 21 dan  juga digunakan sebagai tanda 

terima gaji bersamaan dengan ditandatanganinya kartu tersebut 

oleh karyawan. 

 Catatan akuntansi yang digunakan oleh PUSKUD Mina Baruna 

Jawa Tengah memiliki perbedaan dengan teori yang penulis 

kemukakan dimuka walaupun tidak sepenuhnya berbeda. Untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja, Perusahaan langsung 

mencatatnya pada jurnal kas keluar. 
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Perusahaan mempunyai asumsi bahwa pembayaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting bagi Perusahaan, sehingga membutuhkan 

catatan akuntansi tersendiri. Hal ini dikarenakan pembayaran gaji 

merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Perusahaan dan memerlukan 

penanganan yang lebih teliti. Jurnal umum yang digunakan untuk 

mencatat transaksi yang tidak rutin/transaksi insidental.  

Sementara catatan mengenai penghasilan karyawan dan berbagai 

potongan yang diterima karyawan, ada dalam kartu gaji (struk gaji). 

Kartu ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kartu 

penghasilan karyawan. 

d. Laporan-Laporan Yang Dihasilkan 

Laporan-laporan yang dihasilkan dalam pelaksanaan sistem 

akuntansi penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang (Sumber 

: PUSKUD Mina Baruna Semarang) adalah sebagai berikut : 

1) Laporan Bukti Pembayaran Gaji. 

Laporan ini digunakan untuk bukti pembayaran gaji yang 

dilaksanakan oleh fungsi keuangan dan sebagai bukti pengambilan 

gaji dari karyawan yang telah mengambilnya 

2) Laporan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). 

Laporan prestasi kerja karyawan pada PUSKUD Mina Baruna 

Jawa Tengah ditunjukkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan  

Pekerjaan (DP3) yang menunjukkan daftar pengumpulan point 

karyawan setiap bulannya. Laporan ini berisi  nama karyawan, 
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nomor induk karyawan, ketidak hadiaran karyawan (ijin, terlambat, 

mangkir, serta point yang diterima), dan prestasi yang ditunjukkan 

karyawan. 

e. Unsur Pengendalian Intern 

Semua aktifitas yang berjalan dalam organisasi suatu Perusahaan 

diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi yang 

baik dari masing-masing bagian. Dengan adanya pengendalian intern 

yang cukup memadai diharapkan dapat mencegah dan menghindari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam sistrem penggajian.   

PUSKUD Mina Baruna Semarang melakukan pengendalian intern 

terhadap sistem penggajian (Sumber : PUSKUD Mina Baruna), antara 

lain: 

1) Setiap fungsi pembuatan daftar gaji pegawai harus terpisah dengan 

fungsi penerimaan pegawai dan juga fungsi pencatat waktu hadir. 

Dimana ketiga fungsi tersebut ini bekerja sendiri dan melakukan 

tugasnya masing-masing. 

2) Pengendalian Intern terhadap sistem penggajian pada PUSKUD 

Mina Baruna Jawa Tengah dengan adanya pemisahan antara fungsi 

penggajian dengan fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan agar 

penerimaan gaji dari fungsi pembuatan daftar gaji tidak disalah 

gunakan karena adanya pemisahan fungsi. 

3) Setiap hari dilakukan pemeriksaan  antara fungsi pencatat waktu 

hadir dengan rekap daftar hadir dari kepala bagian yang kemudian 
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untuk dicari kebenarannya dan  dapat dijadikan sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji. 

4) Pada setiap akhir bulan dari masing-masing fungsi menyusun 

laporan sebagai pertanggung jawaban atas fungsinya untuk 

dilaporkan kepada atasan. 

f. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian 

Seperti yang telah disebutkan  sebelumnya, sistem penggajian terdiri 

dari beberapa prosedur.  Prosedur yang membentuk sistem penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang ( Sumber: PUSKUD Mina 

Baruna), adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Prosedur pembuatan daftar gaji ini melibatkan bagian-bagian 

sebagai berikut:  

Bagian Personalia 

a) Absensi karyawan dilakukan dipagi hari pada saat sebelum jam 

kerja dimulai, yaitu jam 07.00 WIB. Karyawan mencatatkan  

kehadirannya dalam daftar hadir. 

b) Mengoreksi kartu absensi untuk melihat kehadiran karyawan 

sekaligus membuat rekapitulasi perubahan gaji berdasarkan 

surat perubahan gaji. 

c) Membuat rekapitulasi cuti  bagi karyawan yang telah 

mengajukan cuti. 
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d) Menyerahkan kartu absensi yang telah dikoreksi dan 

rekaputilasi cuti ke bagian daftar gaji. 

Bagian Pembuat Daftar Gaji. 

a) Menerima kartu absensi yang telah dikoreksi dan rekapitulasi 

cuti dari bagian personalia  

b) Membuat daftar gaji dan beberapa potongan yang di bebankan 

pada karyawan.  

c) Menyerahkan daftar gaji dan rekapitulasi daftar gaji ke bagian 

keuangan sub bagian kas. 

2) Prosedur Pembayaran Gaji 

Bagian- bagian yang terkait dengan prosedur ini adalah:  

Bagian Keuangan Sub Bagian Kas. 

a) Menerima daftar gaji dan rekapitulasi daftar gaji dari bagain 

pembuat daftar gaji.  

b) Menyiapkan cek dan voucher pengeluaran kas (VKB) 

berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian pembuat 

daftar gaji.  

c) Menyerahkan cek yang dibuat ke Direksi untuk diotorisasi.  

d) Menyerahkan voucher ke bagian pembukuan sub nagian 

anggaran untuk diteliti dan diverifikasi. 

e) Menerima kembali cek yang telah diotorisasi oleh Direksi.  



69 

 

 

f) Menerima kembali voucher yang telah diverifikasi oleh bagian 

pembukuan sub bagian anggaran dan telah mendapatkan 

otorisasi dari Direksi. 

g) Menyerahkan cek dan voucher serta daftar gaji ke bagian 

Pembukuan Sub. Bagian Anggaran. 

Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran 

a) Menerima voucher dari bagian keuangan sub bagian kas   

b) Mengoreksi voucher pengeluaran kas yang diterima  

c) Menunjukkan voucher kepada bagian Direksi untuk diotorisasi  

d) Menyerahkan voucher yang telah diotorisi ke bagian keuangan 

sub bagian kas untuk kemudian diserahkan kebagian juru bayar 

bersamaan dengan gaji tunai. 

Bagian Juru Bayar 

a) Menerima uang tunai voucher serta daftar gaji yang 

dilampirkan dari Bagian Pembukuan Sub. Bag. Anggaran.  

b) Memaksukkan uang gaji karyawan ke dalam amplop gaji 

masing-masing karyawan untuk kemudian diserahkan kepada 

karyawan.  

c) Menyerahkan voucher dan daftar gaji ke bagian jurnal. 

Bagian Jurnal 

a) Menerima daftar gaji dan voucher dari bagian juru bayar.  

b) Menerima keabsahan daftar gaji dan voucher tersebut.  
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c) Mencatat pembayaran gaji karyawan ke dalam jurnal kas 

keluar.  

d) Melakukan posting transaksi pembayaran gaji tersebut ke 

dalam buku besar. 

 

g. Bagan Alir Sistem Penggajian 

Bagan alir sistem penggajian karyawan PUSKUD Mina Baruna 

Semarang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam pelaksanaannya prosedur untuk mencatat 

kehadiran karyawan dan pembuatan daftar gaji, dilaksanakan menjadi 

satu rangkaian kegiatan. Sedangkan prosedur pembayaran gaji 

dilaksanakan terpisah dari prosedur di atas. Ketiga   prosedur diatas 

membentuk sebuah sistem penggajian karyawan pada PUSKUD Mina 

Baruna Semarang. Untuk lebih jelasnya, bagan alir sistem penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah dapat dilihat pada halaman 

berikutnya: 
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Kelebihan dan Kelemahan Sistem Akuntansi Penggajian Pada 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

Setiap peraturan yang dijalankan oleh suatu Badan 

Usaha/Perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan 

peraturan-peraturan yang lain, sama halnya peraturan yang dijalankan pada 

sistem akuntansi penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang.  

Berikut ini beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem 

akuntansi penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang: 

a. Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang: 

1) Terdapat pemisahan fungsi antara bagian kepegawaian, bagian 

pembuat daftar gaji, bagian keuangan serta bagian akuntansi.   

2) Adanya dokumen rekapitulasi cuti yang berfungsi untuk penentuan 

berapa besar gaji karyawan yang  diberikan dalam masa cuti itu 

berlangsung.  

3) Daftar gaji yang diserahkan kepada karyawan sebelumnya sudah 

disetujui oleh yang berwenang dalam hal ini adalah kepala bagian 

keuangan.  

4) Dalam pembayaran gaji, karyawan menanda tangani daftar gaji 

terlebih dahulu,  hal ini membuktikan bahwa gaji sudah diterima 

oleh karyawan.  

5) Bagian pembuat daftar gaji terpisah dari bagian pembayaran gaji. 
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6) Setiap pengeluaran kas hal ini yang berhubungan dengan 

penggajian dicatat ke dalam Voucher Kas Besar (VKB), sebagai 

bukti pengeluaran kas, sehingga bukti pengeluaran kas lebih 

terkendali dan terbukti kebenarannya.  

7) Adanya satuan pengawasan intern pada tiap bagian dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi 

penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang: 

1) Fungsi personalia pada PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak 

terpisah dengan bagian pencatat waktu hadir. Hal ini dirasa kurang 

baik karena adanya perangkapan fungsi  tersebut dirasa kurang 

efektif dalam menjalankan tugasnya.   

2) PUSKUD Mina Baruna Semarang pengisian absensi karyawan 

masih menggunakan daftar absensi biasa, belum menggunakan 

kartu jam hadir dengan mesin pencacat waktu, hal ini bisa 

menyebabkan kolusi antara karyawan dengan bagian personalia 

serta masih kurang praktis.  

3) Dalam penggunaan catatan akuntansi pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang kurang lengkap yaitu tidak adanya jurnal umum dan 

kartu biaya. Hal ini dirasa kurang  baik karena penggunaan catatan 

akuntansi tersebut dapat berguna dalam memproses sistem 

akuntansi penggajian. 
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4) Kurangnya laporan-laporan yang dihasilkan dalan sistem akuntansi 

penggajian yaitu tidak adanya laporan prestasi kerja departemen. 

Hal ini dirasa kurang baik karena dengan adanya laporan prestasi 

kerja departemen perusahaan dapat mengontrol perkembangan 

departemen tersebut dalam melaksanakan tugasnya. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Sistem Penggajian PUSKUD Mina Baruna  

Sistem penggajian yang diterapkan pada PUSKUD Mina Baruna 

Jawa Tengah sudah sesuai dengan teori pada buku Mulyadi (2001:391), 

bahwa pembayaran gaji dilakukan secara tetap perbulan, yang diberikan 

kepada seluruh karyawan pada akhir bulan dengan jumlah yang berbeda-

beda sesuai dengan golongan atau jabatannya. Gaji yang dibayarkan pada 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah tidak berdasarkan jumlah jam kerja 

dan jumlah produk yang dihasilkan. 

4.2.2 Sistem Akuntansi Penggajian PUSKUD Mina Baruna  

Rincian dari hasil penelitian sistem akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem  akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang antara lain: Fungsi Personalia, 

Fungsi Pembuat Daftar Gaji, Fungsi Keuangan Sub Bagian Kas, 

Fungsi Pembukuan Sub Bagian Anggaran, Bagian Jurnal dan Bagian 

Jurnal. 
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Sedangkan fungsi yang terkait menurut teori pada buku Mulyadi 

(2001:383) antara lain : Fungsi Kepegawaian, Fungsi Pencatat Waktu 

Hadir, Fungsi Pembuat Daftar  Gaji, Fungsi Akuntansi dan Fungsi 

Keuangan.  

Fungsi yang terkait dalam PUSKUD Mina Baruna Semarang belum 

sesuai dengan teori buku Mulyadi (200:383) karena adanya fungsi 

yang merangkap pada PUSKUD Mina Baruna Semarangyaitu fungsi 

pencatat waktu tidak terpisah menjadi bagian tersendiri dengan fungsi 

personalia, karena kehadiran karyawan ditangani langsung oleh fungsi 

personalia. 

2. Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pada PUSKUD 

Mina Baruna Semarang antara lain: Daftar Hadir/Kartu Absensi, Surat 

Perubahaan Gaji, Daftar Gaji  Pegawai, Kartu Gaji, Voucher 

Pengeluaran Kas (VKB), Amplop Gaji, Dokumen Pendukung 

Perubahan Gaji, Rekap Daftar Gaji dan Rekapitulasi Cuti. Sedangkan 

dokumen menurut teori dibuku Mulyadi (2001:374) adalah Dokumen 

Pendukung Perubahan Gaji, Kartu Jam  Hadir, Rekap Daftar Gaji, 

Surat Pernyataan Gaji,  Amplop Gaji, dan Bukti Kas Keluar.  

PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak menggunakan kartu jam hadir 

tetapi menggunakan daftar hadir/absensi untuk mencatat kehadiran 

karyawan. Dokumen pendukung yang digunakan dalam Perusahaan 

hanya merupakan perubahan gaji yang meliputi pengangkatan 
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karyawan baru, kenaikan/penurunan jabatan dan lain-lain. Surat 

pernyataan gaji juga tidak dipergunakan dalam perusahaan karena 

catatan mengenai rincian gaji dan potongan yang akan diterima setiap 

karyawan sudah ada dalam rekap daftar gaji. Untuk mencatat 

pengeluaran kas bukti yang digunakan adalah voucher kas besar 

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

digunakan pada PUSKUD Mina Baruna Semarang sudah cukup 

lengkap dan rinci serta dapat mempermudah tiap-tiap bagian dalam 

menjalankan fungsinya. 

3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah antara  lain: Jurnal 

Pengeluaran Kas, Buku Besar dan Kartu Gaji. Sedangkan catatan 

akuntansi dalam teori pada buku Mulyadi (2001:382) adalah: Jurnal 

Umum, Kartu Harga Pokok Produk, Kartu Biaya dan Kartu 

Penghasilan Karyawan. Catatan akuntansi yang digunakan oleh 

PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah belum sesuai dengan teori pada 

buku Mulyadi (2001:382) memiliki perbedaan dengan teori yang 

penulis kemukakan dimuka walaupun tidak sepenuhnya berbeda. 

Sementara itu catatan mengenai penghasilan karyawan dan potongan 

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

Kartu ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kartu 

penghasilan karyawan. PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak 
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menggunakan kartu harga pokok produk karena perusahaan ini 

berproduksi tidak berdasarkan pesanan. 

 

4. Laporan-laporan Yang Dihasilkan 

Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang tidak sesuai dengan teori dari buku 

Usry (1994:401) karena belum ada laporan prestasi kerja departemen. 

Menurut hasil penelitian laporan yang dihasilkan antara lain: laporan 

biaya gaji dan laporan DP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ). 

Sedangkan menurut teori Usry (1994:401) laporan yang dihasilkan 

yaitu laporan biaya gaji, laporan prestasi kerja karyawan dan laporan 

prestasi kerja departemen. 

5. Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Penggajian 

Semua aktivitas yang berjalan dalam  organisasi suatu perusahaan di 

arahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi yang 

baik dari masing-masing bagian. Dengan adanya pengendalian intern 

yang cukup memadai diharapkan  dapat menghindari dan mencegah 

kemungkinan yang bisa terjadi penyimpangan dalam sistem 

penggajian. 

PUSKUD Mina Baruna Semarang melakukan  pengendalian intern 

terhadap sistem akuntansi penggajian, antara lain : 

a. Setiap fungsi pembuatan daftar gaji pegawai harus terpisah dengan 

fungsi penerimaan pegawai dan juga fungsi pencatat waktu hadir. 
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Dimana ketiga fungsi tersebut ini bekerja sendiri dan melakukan 

tugasnya masing-masing. 

b. Pengendalian Intern terhadap sistem penggajian pada PUSKUD 

Mina Baruna Semarang dengan adanya pemisahan antara fungsi 

penggajian dengan fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan agar 

penerimaan gaji dari fungsi pembuatan daftar gaji tidak disalah 

gunakan karena adanya pemisahan fungsi.  

c. Setiap hari dilakukan pemeriksaan  antara fungsi pencatat waktu 

hadir dengan rekap daftar hadir dari kepala bagian yang kemudian 

untuk dicari kebenarannya dan  dapat dijadikan sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji.  

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

laporan sebagai pertanggung jawaban atas fungsinya untuk 

dilaporkan kepada atasan. 

Pengendalian intern terhadap  sistem penggajian dilakukan dengan 

memisahkan antara fungsi pembuat daftar gaji, fungsi penerimaan 

karyawan dan fungsi pencatat waktu hadir. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan  dalam pembayaran 

gaji. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

yang diterapkan pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah sudah 

cukup baik, karena sesuai dengan teori pada buku Mulyadi (2001:386) 

yaitu fungsi-fungsi tersebut ditangani  sendiri oleh bagiannya masing-

masing. 



81 

 

 

 

 

6. Prosedur Yang Membentuk Sistem 

Prosedur yang membentuk sistem pada PUSKUD Mina Baruna Jawa 

Tengah antara lain: 

a. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Dalam prosedur ini karyawan datang mengisi daftar hadir yang 

berisi nama lengkap dan tanda  tangan. Kegiatan absensi ini 

berlangsung selama 1 bulan setelah itu daftar hadir diverifikasi 

oleh Kepala Bagian Personalia untuk diteliti keabsahannya. Setelah 

meneriam daftar hadir karyawan, bagian personalia menyerahkan 

rekap daftar hadir karyawan dan rekapitulasi cuti ke bagian 

pembuat daftar gaji yang  akan digunakan sebagai daftar gaji. 

Daftar gaji ini berisi berapa besarnya gaji pokok sesuai dengan 

golongan/jabatan, tunjangan serta potongan-potongan yang 

dibebankan karyawan. 

b. Prosedur Pembayaran Gaji 

Dalam prosedur pembuatan daftar gaji ini melibatkan bagian-

bagian seperti bagian keuangan,  bagian pembukuan sub bagian 

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

yang melakukan pembayarn gaji. 

Sedangkan prosedur yang membentuk  sistem pada sistem 

akuntansi penggajian menurut teori pada buku Mulyadi (2001:386) 
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prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, 

prosedur distribusi biaya gaji, dan prosedur pembayaran gaji. 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang belum sesuai dengan teori 

pada buku Mulyadi (2001:386) karena adanya prosedur pencatatan 

waktu hadir terdapat dalam prosedur pembuat  daftar gaji.  

Meskipun jaringan prosedur yang membentuk sistem pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang dapat dipakai sebagai sistem 

akuntansi karena tidak melibatkan banyak fungsi yang terkait. Hal 

ini penulis merasa akan lebih baik jika  prosedur pencatatan waktu 

hadir  berdiri sendiri dan tidak bersama dengan prosedur 

pembuatan daftar gaji. 

4.2.3 Rancangan Sistem Akuntansi Penggajian Pada PUSKUD Mina 

Baruna  

1. Fungsi-fungsi yang terkait 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam PUSKUD Mina Baruna Semarang  

memang sudah cukup baik meskipun masih  ada fungsi yang 

merangkap pada PUSKUD Mina Baruna Semarang. Agar fungsi-

fungsi yang terkait dalam PUSKUD Mina Baruna Semarang lebih baik 

maka  penulis membuat rancangan fungsi-fungsi yang terkait yang 

didasari  dari teori buku Mulyadi (2001:382) dengan kelebihan-

kelebihan yang ada dalam fungsi-fungsi yang terkait dalam PUSKUD 

Mina Baruna Semarang. 
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Rancangan fungsi-fungsi yang terkait tersebut sebagai berikut: 

 

 

a. Fungsi Personalia/Kepegawaian   

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, membuat surat keputusan tarif gaji, kenaikan pangkat dan 

golongan gaji, mutasi dan pemberhentian karyawan. Fungsi ini 

berada di tangan bagian kepegawaian di bawah Departemen 

Personalia dan Umum  

b. Fungsi Pencatat Waktu  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pencatat 

waktu berada ditangan bagian pencatat waktu di bawah 

Departemen Personalia dan Umum  

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 karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji. Fungsi ini berada di tangan bagian Gaji 

d. Fungsi Akuntansi   

Fungsi Akuntansi bertanggung jawab mencatat kewajiban yang 

timbul  
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dalam hubungan dengan pembayaran gaji. Fungsi akuntansi yang 

menangani prosedur penggajian berada di tangan : Bagian Utang, 

Bagian Kartu Biaya dan Bagian Jurnal dan Bagian Anggaran. 

 

1) Bagian Utang 

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam 

prosedur penggajian bertangung jawab memproses pembayaran 

gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji. Selain itu juga 

berfungsi menerbitkan bukti kas keluar. 

2) Bagian Kartu Biaya. 

Bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam 

kartu harga pokok dan kartu biaya berdasar rekap rekap daftar 

gaji dan kartu kerja 

3) Bagian Jurnal 

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal bertanggung 

jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal umum 

4) Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran 

Fungsi ini bertugas untuk mengoreksi/melakukan verifikasi 

terhadap voucher terhadap voucher yang talah dikeluarkan. 

Kemudian menunjukkan pada Direksi untuk mendapat otorisasi 

e. Fungsi Keuangan 

Bertanggung jawab untuk mengisi  cek guna pembayaran gaji dan 

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tersebut kemudian 
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dimasukan ke dalam amplop gaji dan di bagikan kepada karyawan 

yang berhak. Fungsi Keuangan berada di bagian kassa 

 

2. Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan pada PUSKUD Mina Baruna Jawa Tengah 

sudah cukup lengkap dan rinci. Agar dokumen yang digunakan lebih 

lengkap dan rinci, maka penulis membuat rancangan dokumen yang 

digunakan yang didasari dari teori buku Mulyadi (2001:374) dengan 

kelebihan-kelebihan yang ada pada dokumen yang digunakan pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang. Rancangan dokumen yang 

digunakan tersebut sebagai berikut: 

a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji  

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan perubahan gaji 

pegawai.  

b. Kartu Jam Hadir (Kartu Absensi)  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

waktu hadir karyawan. Catatan waktu hadir ini dapat berupa daftar 

hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan 

mesin pencatat waktu Kartu jam hadir tersebut dapat lihat pada 

Gambar.4.3 
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DAFTAR HADIR KARYAWAN 

Minggu yang berakhir tanggal 

No Nama 

Karyawan 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

                  

                    

                    

                    

                    

Gambar 4.3  

Daftar Hadir Karyawan 

c. Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji.Disrtibusi biaya tenaga kerja ini 

dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar 

gaji. 

d. Surat Pernyataan Gaji/Kartu Gaji 

Dokumen ini dibuat sebagai catatan  bagi setiap karyawan 

mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. 

e. Amplop Gaji 

Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji. Dihalaman amplop gaji ini  berisi informasi mengenai 

nama karyawan, indentifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih 

yang diterima karyawan dalam waktu tertentu. 
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f. Bukti Kas Keluar/Voucher Kas Keluar (VKB) 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi keuangan,berdasarkan informasi  dalam daftar gaji 

yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. 

3. Catatan Akuntansi 

Catatan akuntansi yang digunakan pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang memiliki perbedaan dengan teori. Supaya catatan akuntansi 

yang digunakan lebih lengkap dan sesuai dengan teori buku Mulyadi 

(2001) maka penulis membuat rancangan catatan akuntansi yang 

didasari dari teori buku Mulyadi  (2001:382) dengan catatan akuntansi 

yang ada pada PUSKUD Mina Baruna Semarang.  

Rancangan catatan akuntansi tersebut sebagai berikut: 

a. Jurnal Umum 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang 

dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) 

dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit 

beserta jumlah rupiahnya masing-masing, Haryono Jusup 

(2005:120). 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga  kerja ke dalam setiap departemen 

dalam perusahaan.Contoh Jurnal umum dapat dilihat pada 

Gambar.4.4 

JURNAL UMUM                                   Halaman----- 
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Tanggal Keterangan Nomer 

Bukti 

Nomer 

Rek. 

Debit Kredit 

                       

                       

                       

                       

Gambar 4.4  

Jurnal Umum 

 

b. Kartu Biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya kerja non produksi setiap departemen dalam 

perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan kartu biaya ini 

adalah bukti memorial 

c. Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam 

kartu penghasilan ini di pakai sebagai dasar perhitungan PPh 21 

yang menjadi beban setiap karyawan. Contoh tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.5 

 

 

 

Kartu Penghasilan Karyawan 
Nama No 

Induk 

Departemen Bagian 
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Penghasilan Dan  

Potongan 

 Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul  Agst Sep Okt Nov Des Jumlah 
Total 

               

Gaji Pokok               

Gaji Lembur               

Tunjangan               

               

Jumlah Gaji               

Potongan               

PPh pasal 21               

Iuran organisasi  

Karyawan 

              

Dana Pensiun               

Lain-lain               

               

Jumlah Potongann               

Gaji Bersih               

               

Tanda Tangan  
Penerimaan 

  

  

Gambar 4.5 

Kartu Penghasilan Karyawan 

 

 

 

4. Laporan-Laporan Yang Dihasilkan 

Laporan-Laporan yang dihasilkan pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang belum lengkap dan memiliki perbedaan dengan teori. Untuk 

melengkapi dan menyamakan laporan-laporan yang dihasikan  pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang maka penulis membuat rancangan 

laporan-laporan yang dihasilkan yang didasari dari teori buku Usry 

(1994:401) dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh PUSKUD Mina 

Baruna Semarang. Rancangan laporan-laporan yang dihasilkan 

tersebut sebagai berikut: 

a. Laporan Biaya Gaji 
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Laporan biaya gaji yang dikeluarkan tiap bulan yang dikirim 

kepada tiap departemen atau bagian perusahaan,  yang menunjukan 

perbandingan biaya aktual denga angka-angka biaya taksiran. 

b. Laporan Prestasi Kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan 

(DP3) 

Laporan prestasi kerja karyawan  dibuat harian, yang berisi nomor 

pegawai, jam kerja aktual, standar jam  out put serta prosentase-

prosentase kerja guna meningkatkan efektifitas laporan ini. 

c. Laporan Prestasi Departemen 

Laporan prestasi kerja karyawan  menurut departemen berisi nama 

departemen, jam kerja aktual, standar jam kerja serta prosentasi-

prosentasi kerja. 

5. Unsur Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern pada sistem akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang cukup baik dan sesuai dengan garis 

besar yang ada pada teori. Supaya unsur pengendalian intern lebih baik 

maka penulis membuat rancangan unsur pengendalian intern yang 

didasari dari teori buku Mulyadi (2001:386) serta unsur pengendalian 

yang dihasilkan pada PUSKUD Mina Baruna Semarang.  

Rancangan unsur pengendalian tersebut sebagai berikut: 

 

 

a. Organisasi 
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1) Fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dari fungsi pembayaran 

gaji. 

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

b. Sistem otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

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 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.  

8) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji karyawan. 

c. Praktek Yang Sehat 
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1) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja 

sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi 

biaya tenaga kerja langsung.  

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

diawasi oleh fungsi pencatat waktu.  

3) Pembuatan daftar gaji harus diveritifikasi kebenaran dan 

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan 

sebelum dilakukan pembayaran.  

4) Perhitungan pajak penghasilan  karyawan direkonsiliasi dengan 

catatan penghasilan karyawan.  

5) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 

daftar gaji. 

6. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk  sistem akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang belum sesuai dengan teori. Untuk 

memperbiki maka penulis menbuat rancangan prosedur yang 

membentuk sistem yang didasari dengan teori buku Mulyadi 

(2001:385-386) dan jaringan prosedur yang membentuk sistem yang 

ada pada PUSKUD Mina Baruna Semarang.  

Rancangan jaringan prosedur yang membentuk sistem tersebut sebagai 

berikut: 

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 
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Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan 

daftar hadir pada pintu masuk kantor atau pabrik. Pencatatan waktu 

hadir ini di selenggarakan untuk  menentukan gaji karyawan yang 

diterima setiap bulan, apakah gaji yanng diterima peuh ataukah 

harus dipotong akibat ketidak hadiran mereka. Selain itu juga 

digunaka untuk mengetahui apakah karyawan biasa mendapatkan 

gaji biasa saja atau menerima tujangan lembur. 

b. Prosedur Pembuat Daftar Gaji 

Fungsi pemuatan dafatar gaji adalah membuat daftar gaji 

karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji 

adalah usrat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan 

baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan,  penurunan 

pangkat, daftar bulan sebelumnya dan daftar hadir. PPh 21 dihitung 

oleh fungsi pembuat daftar gaji atas dasar 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 kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 

d. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar  



94 

 

 

Dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan 

informasi dalam daftar gaji yan diterima dari 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 untuk pembayaran gaji. 

Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukan uang ke amplop gaji. 

7. Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Penggajian 

Bagan alir dokumen pada PUSKUD Mina Baruna Semarang sudah 

cukup baik. Agar bagan alir dokumen  lebih baik maka penulis 

membuat rancangan bagan alir dokumen yang didasari teori buku 

Mulyadi serta bagan alir dokumen yang dihasilkan pada PUSKUD 

Mina Baruna Semarang. 

Rancangan bagan alir dokumen tersebut sebagai berikut: 

a) Bagian Pencatatan Waktu 

1) Absensi karyawan dilakukan dipagi hari pada waktu saat 

sebelum jam kerja dimulai dan siang hari pada saat karyawan 

mau pulang. Karyawan mencatatkan kehadirannya dalam daftar 

hadir.  

2) Membuat daftar hadir karyawan atas kartu hadir  

3) Menyerahkan daftar hadir dilampiri dengan kartu hadir dan 

rekapitlasi cuti ke bagian gaji 
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b) Bagian Gaji 

1) Menerima daftar hadir dilampiri dengan kartu hadir dan 

rekapitulasi cuti dari bagian pencatat waktu  

2) Membuat daftar gaji atas dasar  daftar hadir dan surat 

keputusan mengenai jabatan atau tarif gaji karyawan yang 

dikeluarkan oleh bagian kepegawaian.  

3) Membuat rekap daftar gaji tiap departemen  

4) Mencatat penghasilan karyawan dalam kartu penghasilan 

karyawan berdasarkan data dalam daftar gaji.  

5) Mengirim daftar gaji (2 lembar), rekap daftar gaji (2 lembar), 

surat pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan ke 

bagian utang. 

6) Menerima bukti kas keluar lembar 3 dilampiri dengan daftar 

gaji lembar 2 yang telah dicap lunas  dan kartu penghasilan 

karyawan dari kepala bagian kassa.  

7) Mengarsipkan bukti kas keluar dan daftar gaji urut tanggal.  

8) Mengarsipkan kartu penghasilan karyawan urut nama 

karyawan. 

 

 

 

c) Bagian Utang 
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1) Menerima daftar gaji (2 lembar), rekap daftar gaji (2 lembar), 

surat pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan dari 

bagian gaji dan upah  

2) Membuat bukti kas keluar 3 lembar atas dasar daftar gaji.  

3) Mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar.  

4) Mendistribusikan kas keluar dan dokumen pendukungnya 

sebagai berikut : 

a) Lembar ke 1 dan ke 3 diserahkan ke bagian kassa, dilampiri 

dengan daftar gaji lembar 1 dan 2, rekap daftar gaji lembar 

2, surat pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan 

karyawan.  

b) Lembar ke 2 diserahkan ke bagian jurnal, buku besar dan 

laporan, dilampiri dengan rekap daftar gaji lembar 1. 

5) Menerima bukti kas keluar lembar  1 dari bagian kassa 

dilampiri dengan daftar gaji lembar 1, rekap daftar gaji lembar 

2 dan voucher. 

6) Mencatat nomor cek dan voucher yang tercantum dalam kas 

keluar lembar 1 ke dalam register kas keluar.  

7) Menyerahkan bukti kas keluar ke bagian jurnal, buku besar dan 

laporan dilampiri dengan daftar gaji lembar ke 1 dan rekap 

daftar gaji lembar ke 2. 

 

d) Bagian Kassa 
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1) Menerima bukti kas keluar dari bagian utang, dilampiri dengan 

daftar gaji lembar ke 1 dan rekap  daftar gaji lembar ke 2, surat 

pemberitahuan gaji dan kartu penghasilan karyawan.  

2) Mengisi cek dan voucher dengan sejumlah uang yang 

tercantum dalam daftar gaji dan memintakan tanda tangan atas 

cek dan vucher dari pejabat yang berwenang.  

3) Menguangkan cek ke bank  

4) Memasukkan uang gaji dan surat  pemberitahuan gaji ke dalam 

amplop tiap-tiap karyawan.  

5) Membagikan amplop gaji kepada karyawan yang berhak dan 

meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan gaji dari 

karyawan pada kartu penghasilan karyawan.  

6) Membubuhkan cap “lunas” pada bukti kas keluar lembar ke 1 

dan ke 3 daftar gaji lembar ke 1 dan ke 2, rekap daftar gaji 

lembar ke 2.  

7) Mendistribusikan bukti kas keluar sebagai berikut : 

a) Lembar ke 1 diserahkan ke bagian utang, dilampiri dengan 

daftar gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2  

b) Lembar ke 3 diserahkan ke bagian gaji dan upah dilampiri 

dengan daftar gaji lembar ke 2 dan kartu penghasilan 

karyawan. 

 

e) Bagian Jurnal 
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1. Menerima bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap daftar gaji 

lembar ke 1 ke bagian utang, dilampiri dengan rekap daftar gaji 

lembar ke 1.  

2. Mencatat bukti kas keluar tersebut ke dalam jurnal kas keluar  

3. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap daftar 

gaji lembar ke 1 ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya.  

4. Menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dari bagian utang 

dilampiri dengan daftar gaji lembar ke 2.  

5. Mencatat bukti kas keluar lembar ke 1 dalam register cek.  

6. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1 dan rekap daftar 

gaji lembar ke 2. 

f) Bagian Kartu Biaya 

1. Menerima bukti kas keluar lembar  ke 2 dari bagian jurnal, 

buku besar dan laporan dilampiri dengan rekap daftar gaji 

lembar ke 1.  

2. Mencatat bukti kas keluar dalam kartu biaya. 

3. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 2 dilampiri dengan 

rekap daftar gaji lembar ke 2 menurut nomor urut bukti kas 

keluar. 

Bagan alir dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar halaman 

berikutnya: 
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Bagian Utang 

Gambar 4.6 
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Bagian Kassa 

Gambar 4.6 
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Bagian Jurnal 

Gambar 4.6 

Rancangan Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem penggajian yang diterapkan pada PUSKUD Mina Baruna Jawa 

Tengah menggunakan sistem gaji bulanan. Unsur-unsur yang terkait 

dalam sistem akuntansi penggajian pada PUSKUD Mina Baruna 

Semarang antara lain: 

a. Fungsi yang terkait atau menangani dalam sistem akuntansi 

penggajian pada PUSKUD Mina Baruna Semarang antara lain : 

Fungsi Personalia, Fungsi Pembuat Daftar Gaji, Fungsi Keuangan 

Sub Bagian Kas, Fungsi Pembukuan Sub Bagian Anggaran, Fungsi 

Juru Bayar dan Fungsi Jurnal.  

b. Catatan akuntansi yang dipakai dalam sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang adalah sebagai berikut: 

Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar dan Kartu Gaji (Struk Gaji)  

c. Laporan yang dihasilkan dalan sistem akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang antara  lain: Laporan Biaya Gaji 

dan Laporan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)  
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d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian 

pada PUSKUD Mina Baruna Semarang antara lain: Prosedur 

Pembuatan Daftar Gaji dan Prosedur Pembayaran Gaji. 

2. Dokumen yang digunakan dalam sisten akuntansi penggajian pada 

PUSKUD Mina Baruna Semarang adalah :  Daftar Hadir (Kartu 

Absensi), Surat Perubahan Gaji, Daftar  Gaji, Kartu Gaji, Voucher Kas 

Besar/Voucher Pengeluaran Kas, Amplop Gaji dan Rekapitulasi Cuti. 

Dimana dokumen-dokumen ini mempunyai fungsi tersendiri. 

3. Kelebihan dan kelemahan sistem akuntansi penggajian PUSKUD Mina 

Baruna Semarang sebagai berikut: 

a. Kelebihan sistem akuntansi penggajian PUSKUD Mina Baruna 

Semarang diantaranya terdapat pemisahan fungsi antara bagian 

kepegawaian, bagian pembuat daftar gaji, bagian keuangan serta 

bagian akuntansi.  Adanya dokumen rekapitulasi cuti yang 

berfungsi untuk penentuan berapa besar gaji karyawan yang  

diberikan dalam masa cuti itu berlangsung. Daftar gaji yang 

diserahkan kepada karyawan sebelumnya sudah disetujui oleh yang 

berwenang dalam hal ini adalah kepala bagian keuangan. Dalam 

pembayaran gaji, karyawan menanda tangani daftar gaji terlebih 

dahulu. Bagian pembuat daftar gaji terpisah dari bagian 

pembayaran gaji. Setiap pengeluaran kas hal ini yang berhubungan 

dengan penggajian dicatat ke dalam Voucher Kas Besar (VKB), 
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sebagai bukti pengeluaran kas. Adanya satuan pengawasan intern 

pada tiap bagian dalam melaksanakan tugasnya. 

5) Kelemahan sistem akuntansi penggajian pada PUSKUD Mina 

Baruna Semarang diantaranya fungsi personalia tidak terpisah 

dengan bagian pencatat waktu hadir, pengisian absensi karyawan 

masih menggunakan daftar absensi biasa belum menggunakan 

kartu jam hadir dengan mesin pencacat waktu, penggunaan catatan 

akuntansi tidak ada jurnal umum dan kartu biaya, tidak adanya 

laporan prestasi kerja departemen yang dapat digunakan untuk 

mengontrol perkembangan departemen dalam melaksanakan 

tugasnya. 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam kaitannya 

dengan sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut : 

1. Pengisian absensi yang masih menggunakan kartu waktu hadir diganti 

menggunakan mesin pencatat absensi/mesin absensi sehingga lebih 

praktis dan mudah dalam proses pencatatan waktu hadir karyawan.   

2. Perlu adanya  pemisahan antara fungsi personalia dengan fungsi 

pencatatan waktu hadir, hal ini dirasa kurang baik karena adanya 

perangkapan fungsi tersebut dirasa kurang efektif dalam menjalankan 

tugasnya. 
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3. Perlu ditambahnya catatan akuntansi yaitu jurnal umum dan kartu 

biaya, hal ini berguna bagi Perusahaan dalam memproses sistem 

akuntansi penggajian.  

4. Perlu menambah laporan-laporan  yang dihasilkan yaitu Laporan 

Prestasi Kerja Departemen Karena dengan adanya laporan tersebut 

perusahaan dapat mengukur kelebihan dan kelemahan pada 

departemen tersebut.  

5. Perlunya adanya pengawasan secara rutin dari Perusahaan pada 

pencatatan daftar hadir pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan pada daftar hadir. 
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