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ABSTRACT 

All company activities that have payroll activities which are important activities in the 

company. For this reason, an adequate payroll accounting information system is needed, 

which can support the effectiveness of internal control over fees. This research’s aim is 

to know the extent of the role of accounting information systems in supporting the 

effectiveness of internal control over payroll in the company. The method used in this 

research is descriptive method. While the data collection techniques carried out 

included interviews, questionnaires, and literature studies. The result of this research 

shows that the company has applied the Accounting Information System to support their 

intern salary. 

 

Keyword: Payroll Accounting Information System; Effectiveness of Internal Control  

                 Salary  

 

 

ABSTRAK 

Segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penggajian merupakan aktivitas 

yang penting dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan sistem informasi akuntansi 

penggajian yang memadai, yang dapat menunjang efektivitas pengendalian internal atas 

prnggajian. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan sistem 

informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas penggajian 

pada suatu perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, penyebaran kuesioner, 

dan studi pustaka. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

secara keseluruhan bahwa perusahaan telah melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian yang memadai dalam menunjang pengendalian intern gaji. 

 

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi Penggajian; Efektivitas Pengendalian Intern  

                    Gaji 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada era perekonomian/perdagangan bebas dimana persaingan antar perusahaan 

semakin tinggi, sehingga perusahaan dituntut untuk menghadapi persaingan tersebut agar dapat 

bertahan hidup. Segala sumber daya yang ada harus termanfaat, terstruktur dan terprogram 

dengan baik agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sistim merupakan suatu jaringan 

prosedur yang di buat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Pimpinan perusahaan perlu melimpahkan tugas dan wewenang pada bawahannya. 

Seiring dengan pelimpahan tugas maka pimpinan melakukan pengawasan dan pengendalian 

atas pelimpahan wewenang tersebut. 
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Salah satu upaya untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan adalah 

sistem informasi akuntansi. Dari sistem informasi akuntansi ini, akan diperoleh informasi 

mengenai operasi perusahaan. Atas dasar informasi tersebut pimpinan perusahaan dapat 

melakukan pengendalian dan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, 

sehingga kerugian yang terjadi dapat diperkecil bahkan dapat dihindari. Sistim informasi 

Akuntansi Penggajian merupakan bagian dari sistim informasi akuntansi yang dapat 

memberikan informasi tentang karyawan, motivasi, kinerja. Karyawan merupakan sumber 

daya yang terpenting dibandingkan sumber daya lain yang dimiliki perusahaan. Aktivitas 

penggajian meliputi segala sesuatu dari pembayaran yang merupakan pelaporan tentang 

sumber daya manusia. Dan penggajian yang tidak dikelola dengan tepat merupakan pengeluar 

dari perusahaan yang bisa menjadi sia-sia apabila sistimnya digunakan dengan tepat. 

Pengendalian intern penggajian yang tepat dan efektif dapat mengurangi risiko yang mungkin 

terjadi sehubungan dengan penggajian. Perusahaan akan menghadapi banyak kendala bila 

penggajian tidak dikelola dengan baik. Seluruh transaksi yang terjadi berikut pencatatannya 

dijadikan dasar pengendalian asset-asset perusahaan melalui ketaatan akan prosedur yang akan 

menjaga lingkaran perusahaan dari outsiders. 

Pengendalian intern merupakan salah satu fungsi dasar manajemen, dalam 

pengendalian yang meliputi kegiatan pengukuran dan koreksi atas pelaksanaan pekerjaan. 

Adanya pengendalian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

Arens dalam bukunya Auditing (2009:304) yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi 

Jusuf berpendapat bahwa: “Tujuan pengendalian intern diantaranya adalah: Validity (sah), 

Authorization (otorisasi), Completeness (kelengkapan), Valuation (penilaian), Classification 

(klasifikasi), Timeleness (tepat waktu), Posting and Summarization (membukukan dan 

ringkasan)”. 

Tujuan pengendalian intern yang ditetapkan perusahaan tidak mungkin dapat tercapai 

bila tidak didukung oleh unsur-unsur pengendalian intern. Untuk menciptakan pengendalian 

intern yang memadai harus memenuhi beberapa kriteria. Tujuan pengendalian intern yang 

ditetapkan perusahaan tidak mungkin dapat tercapai bila tidak didukung oleh unsur-unsur 

pengendalian intern. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pengertian Sistem 

Pengertian sistem menurut Marshall B, Romney, Paul Steinhart yang dialihbahasakan 

oleh Dewi Fitriasi dan Amos kwary dalam bukunya Accounting Information System (2009:2): 

“Adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi 

(2008:5): “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”, sedangkan menurut Krismiaji dalam bukunya 

Sistem Informasi Akuntansi (2005:1) pengertian sistem adalah: “Serangkaian komponen yang 

dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan”. 

 

Klasifikasi Sistem 

Terdapat klasifikasi dalam sistem menurut Krismiaji dalam bukunya Sistem informasi 

akuntansi (2005:3) dikemukakan bahwa sistem dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu 

sistem tertutup (closed system), sistem relatif tertutup (relatively closed system), sistem terbuka 

(open system), dan sistem umpan balik (feedback control system). 
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Pengertian Informasi 

Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang dapat dikerjakan dalam pengambilan 

keputusan untuk pencapaian. Tujuan informasi adalah data yang tersusun melalui proses 

sehingga lebih berperan dan memiliki nilai. Menurut Bary E. Cushing yang dialihbahasakan 

oleh Azhar Susanto dan La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2007:7) 

bahwa: “Informasi diartikan sebagai keluaran (output) suatu pengolahan data yang telah 

diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima”. Azhar Susanto dalam bukunya Sistem 

Informasi Akuntansi (2007:46) menyatakan: “Informasi adalah hasil pengolahan data yang 

memberikan arti dan manfaat”. 

 Jadi, informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil 

dari pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tiglak 

memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah informasi bagi 

orang tersebut. 

 

Kualitas Informasi 

James A.Hall dalam bukunya Accounting Information System yang diterjemahkan 

oleh Amir Abadi Jusuf (2007:17) mendefinisikan kriteria dari kualitas informasi sebagai 

berikut : “Informasi yang berguna adalah informasi yang memiliki karakteristik relevan, tepat 

waktu, akurat, lengkap, dan merupakan rangkuman”. 

Akuntansi 

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, mengindentifikasi, mengumpulkan dan 

mengkomunikasikan informasi ekonomik mengenai suatu badan usaha kepada beragam orang. 

 Akuntansi merupakan bahasa bisnis, setiap perusahaan menerapkannya sebagai alat 

komunikasi. Secara klasik akuntansi merupakan proses pencatatan (recording), 

pengelompokan (classifying), perangkuman (summarizing), dan pelaporan (reporting) dari 

transaksi-transaksi perusahaan. 

 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Salah satu faktor pertama yang ditanyakan seseorang pada saat mulai bekerja adalah 

masalah gaji, yang merupakan balas jasa yang diterima seseorang karena konstribusinya pada 

perusahaan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Eric Kohler memberikan pengertian 

tentang gaji sebagai berikut: “Salary is the compensation paid periodecally for managerial 

administrative profesional and similar service” (2006;279), sedangkan dasar pembayaran gaji 

adalah ikatan kerja dan prestasi kerja. Untuk itu I.B Heckert dan J.D Wilson mengatakan 

sebagai berikut : …. one of the most important factors in the succes of bussines is the 

maintanance of satisfactory relationshaip between management and employee (2004;279). 

 Sistim Informasi Akuntansi Penggajian adalah gabungan antara sekumpulan manusia 

dan sumber-sumber modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas ketersediannya 

informasi keuangan dalam bidang pembayaran gaji dimana informasi yang diperlukan tersebut 

berasal dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang terjadi. 

 

Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Kegunaan utama Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah untuk memfasilitasi 

personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, 

(c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. 

 

Pengendalian Intern 
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Menurut Arens dalam bukunya Auditing an Integrated (2008:228) definisi 

pengendalian intern adalah sebagai berikut: “A system of internal control consist of policies 

and procedures designed to provide management with reasonable a assurance that the 

company achieves its objectives and goals”.  

 Definisi pengendalian intern menurut Niswonger dalam bukunya Accounting 

(2005:235) adalah: “Kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari 

kesalahan pengguna, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan 

meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti”, sedangkan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2008:319): “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

a) keandalan pelaporan, 

b) efektivitas dan efisiensi operasi, 

c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. 

 

 

METODOLOGI 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penggajian dalam 

meningkatkan pengendalian intern penggajian. Penelitian di lakukan di PT. BPR ARTHA 

KARYA USAHA yang berlokasi di Jl. Rajawali Timur, Ruko Rajawali Plaza No. 18 B 

Bandung. 

Populasi dan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling (Sampling Pertimbangan) yaitu teknik pemilihan sampel sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. BPR Artha Karya Usaha 

yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pembelian yang berjumlah sebanyak 20 

orang. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan 

kuantitatif berdasarkan teori statistika. Untuk melihat pengaruh sistem informasi akuntansi 

Penggajian terhadap efektivitas pengendalian intern pemberian Gaji digunakan koefisien 

korelasi Rank Spearman yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

a. Jika dalam data tidak terdapat angka yang sama, maka digunakan rumus 

𝑟𝑠 = 1 − 
6 ∑ 𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2 − 𝑛)
 

Keterangan:  rs = korelasi rank spearman , di = selisih antara rank X dan rank Y, n = 

jumlah sampel yang diambil (responden), 

b. Jika dalam variable X dan variable Y terdapat angka yang sama, maka digunakan rumus : 

𝑟 =  
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2 −  ∑ 𝑑𝑖2

2√∑ 𝑥2  ∑ 𝑦2
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keterangan : rs = Koefisien korelasi rank spearman, ∑x2 = Jumlah ranking yang sama pada 

variabel X, ∑ y2 = Jumlah ranking yang sama pada variable Y, ∑di
2 = Jumlah kuadrat dari 

beda rank.  

Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan ranking pada variabel X dan variabel Y mulai dari 1 sampai n 

b. Menentukan nilai untuk setiap subjek dengan mengurangkan ranking X terhadap Y 

selanjutnya mengkuadratkan Gaji pada masing-masing subjek untuk mendapatkan nilai 

di2 

c. Menjumlahkan gaji-gaji di2 untuk mendapatkan gaji di2 

d. Menjumlahkan gaji-gaji yang telah diperoleh untuk rumus rs 

 

Untuk dapat memberikan penafsiran dan menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y 

terhadap koefisien korelasi yang diketahui dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1: Interpretasi Untuk Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Kekuatan Hubungan 

0,00 – 0,199 Tidak Berperan 

0,20 – 0,399 Kurang Berperan 

0,40 – 0,599 Cukup Berperan 

0,60 – 0,799 Berperan 

0,80 – 1,00 Sangat Berperan 

 

c. Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dihitung 

indeks determinasinya sebagai berikut : 

di mana : Kd  = Koefisien Determinasi, rs
2 = kuadrat koefisien korelasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan Pembayaran Gaji 

Dalam proses penggajian pelaksanaannya dimulai dan data kehadiran yang diperoleh 

dari Handkey, data karyawan yang tidak masuk bersama Surat Perintah Kerja Lembur dari unit 

kerja. Setelah data diterima kemudian data tersebut diolah dan dilanjutkan dengan melakukan 

pemeriksaan pada data tersebut, apabila tidak ada kesalahan dilanjutkan dengan memproses 

jumlah potongan pada struk gaji, setelah data tersebut selesai diproses dan diperiksa maka data 

tersebut dikirim ke pelaksana penggajian. 

 Pelaksana penggajian menerima data mengenai potongan-potongan, gaji, lembur dan 

absensi sehingga terbentuk struk gaji, dimana sudah termasuk pengisian tunjangan. Struk gaji 

tersebut diperiksa ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian. Setelah 

diyakini kebenarannya maka pelaksana penggajian melanjutkan dengan mencetak daftar gaji 

dan potongan serta mencetak rekapitulasi voucher gaji, setelah tercetak maka dilakukan 

pemeriksaan. 

 Setelah dilakukan pemeriksaan dan disahkan kebenarannya, fungsi keuangan bagian 

akuntansi hanya mengelola voucher gaji dan potongan untuk diakuntansikan, sedangkan data 

transfer gaji diserahkan kepada perusahaan untuk diproses.  

 

Pelaksanaan Pengendalian Intern 

Pengendalian intern sudah dilaksanakan oleh perusahaan, hal ini dapat dilihat dan 

adanya pemeriksaan yang dilakukan tiap-tiap bagian atas lampiran yang diterimanya, dan 
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adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang. Setiap akhir periode tiap bagian membuat laporan 

atas kinerjanya. Untuk mengecek absensi karyawan, perusahaan menyediakan Handkey pada 

pintu masuk dimana setiap karyawan pada saat masuk dan pulang bekerja menandatakan 

tangannya pada Handkey tersebut. 

 

Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Intern Gaji 

Untuk keperluan analisis statistik maka responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan sebanyak 14 buah pertanyaan mengenai pengendalian intern. 

 

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Terhadap Pengendalian Intern Gaji 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

Pengaruh pengendalian intern Terhadap efektivitas pembayaran gaji pada perusahaan. 

Berdasarkan jawaban dari responden maka akan diperoleh data untuk Variabel X (Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian) dan variabel Y (Pengendalian Intern Gaji.) 

 Dari perhitungan rank dapat dilihat adanya pengaruh yang kuat menuju sempurna 

hubungan antara pengendalian intern gaji dengan efektivitas pembayaran gaji pada PT. X. 

Sehingga dalam pengaruhnya dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang 

dilaksanakan maka semakin tinggi efektivitas pembayaran gaji perusahaan, namun sebaliknya 

semakin buruk pengendalian intern yang dilaksanakan maka semakin rendah efektivitas 

pembayaran gaji perusahaan. 

 

Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas 

pembayaran gaji pada PT. X, maka dapat dilakuan dengan menggunakan koefisien determinasi 

yaitu : 

Kd  = rs
2 x 100% 

 = 0.802 x 100% 

 = 64% 

 Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 

64%, artinya bahwa pengendalian intern gaji mempengaruhi variabel efektivitas pembayaran 

gaji sebesar 64 %, sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

 

Uji Hipotesis 

 Setelah menggunakan perhitungan untuk mencari koefisien determinasi maka 

dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis yaitu hubungan antara variabel X dan variabel Y 

dengan α = 5% adalah sebagai berikut : 

Ha : ρ = 0 : Tidak ada pengaruh antara Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas 

Pembayaran Gaji 

Ha : ρ = 0 ;  Ada pengaruh antara Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pembayaran Gaji 

Statistik ujinya adalah : 

t-hitung  = 
𝑟𝑠√𝑛−2

√1− 𝑟𝑠2
 

 = 
0.80 √14−2

√1− 0.802
 

 = 
2.771

0.6
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 = 4.61 

Dan tabel distribusi-t diperoleh ttabel = 2.1788, untuk dk = 12 dan taraf signifikan = 0.05. Karena 

thitung > ttabel maka Ho di tolak atau koefisien korelasi berarti. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dan dari hasil serta pembahasan yang 

ada, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa perusahaan telah melaksanakan Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian yang memadai dalam menunjang pengendalian intern gaji. 

Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal sebagai berikut : 

1. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang memadai dan jelas dalam menguraikan job 

description. 

2. Dilakukan pengecekan atau pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung gaji, serta adanya 

otorisasi dari pihak yang berwenang. 

3. Gaji yang dibayarkan secara adil dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 

(SKD), dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik, selain itu adanya laporan setiap 

periode mengenai mutasi karyawan. 

4. Terdapatnya mesin Hendkey yang dapat mencetak absensi setiap karyawan. 

5. Pelaksanaan pembayaran gaji sudah menggunakan jasa perperusahaanan, sehingga 

perusahaan dapat menghemat waktu serta aktivitas karyawan tidak terganggu. 

Pada perhitungan Bab IV didapat koefisien korelasi r = 0.80; hal ini mcnunjukkan bahwa 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian (Variable X) dalam menunjang pengendalian intern 

gaji (Variabel Y) pada perusahaan mempunyai korelasi tinggi dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi diperoleh nilai sebesar 64 % hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem 

Infonnasi Akuntansi Penggajian terhadap pengendalian intern gaji sebesar 64%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti penulis. Hasil uji statistik diperoleh t 

hitung 4.61 sedangkan t table = 2.1778, sehingga H0 di tolak dan H1 diterima. Hal ini berarti 

ada hubungan positif antara Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dengan pengendalian 

intern gaji. 
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