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2.1 Pengertian Sistem 

 Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan erat antara 

yang satu dengan yang lainnya dan memiliki fungsi yang sama guna mencapai 

tujuan (Mulyadi 2001:21). Jadi didalam sistem terdapat unsur-unsur yang berbeda. 

Unsur yang berbeda tersebut merupakan bagian dari sistem yang saling 

berhubungan dan saling bekerjasama dalam memenuhi tugasnya.  

 Definisi lain dari sistem yaitu komponen-komponen yang berbentuk fisik 

maupun non fisik yang berhubungan satu dengan lainnya dan bekerjasama dalam 

mencapai target tujuan (Azhar Susanto 2008:22). Sistem juga didefinisikan sebagai 

serangkaian komponen yang disatukan lalu dikoordinasi guna mecapai tujuan 

(Krismiaji 2002:1). Sistem yang memadahi sangat dibutuhkan perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sistem yang dibutuhkan perusahaan 

harus disesuaikan dengan keadaan dan konsisi perusahaan itu sendiri. Baik atau 

tidaknya perusahaan dinilai dari sistem yang berjalan didalamnya, karena tugas-

tugas dari karyawan akan mudah dicapai apabila terdapat sistem yang sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan.   

 

 



2.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi yaitu sebuah alat yang difungsi mengorganisir, 

mengumpulkan lalu mengikhtisarkan keterangan yang menyangkut keseluruhan 

kegiatan transaksi pada perusahaan, dimana para pekerja, aktivitas perusahaan, 

bahan dan mesin bisa dipadukan  sehingga pengawasan dapat dengan mudah 

dilakukan (Nugroho 2009:15). 

 Pengertian lain dari sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan 

laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang 

diperlukan  manajemen dalam mengelola perusahaan (Mulyadi 2016:3). Sistem 

akuntansi sendiri memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan 

kegiatan usaha baru, dimana sistem tersebut akan mempermudah dalam kegiatan 

operasi perusahaan. Sistem akuntasi memiliki unsur-unsur pokok yaitu formulir dan 

catatan berupa jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dihasilkan. 

Sistem akuntansi merupakan sarana atau alat pengawasan manajemen. Dari definisi 

diatas dapat diartikan bahwa sistem akuntansi merupakan formulir-formulir, 

catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan dalam menegelola 

data mengenai usaha suatu kesatuan yang mengumpulkan, mengorganisir dan 

mengikhtisarkan tentang berbagai transaksi yang dilakukan perusahaan yang 

kemudian dapat membantu pimpinan dan manajemen dalam menangani jalannya 

operasi perusahaan.  

 

 



2.3 Gaji 

 Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai profit yang maksimal. 

Perusahaan memperkerjakan pegawai untuk membantu mempermudah pencapaian 

tujuan tersebut. Kinerja pegawai akan lebih maksimal apabila mereka memiliki 

motivasi yang tinggi pula. Motivasi pegawai agar bekerja dengan maksimal adalah 

untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal pula.  Untuk merangsang kinerja 

pegawai, perusahaan menjanjikan adanya gaji. 

 Gaji merupakan imbalan kepada karyawan yang diamanahi tugas dari 

seorang leader yang jumlahnya  tetap secara bulanan atau tahunan. Disamping gaji, 

pegawai bisa memperoleh manfaat yang berbentuk tunjangan, misalnya tunjangan 

jabatan, tunjangan hari raya, tunjangan pengobatan, uang makan dan lain-lain 

(Soemarso 2005:307). 

 Gaji juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai menjabat sebagai manajer, pada 

dasarnya gaji dibayarkan perbulan ( Mulyadi 2016:309 ). Dari definisi yang telah 

dibahas, dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada 

pekerja perbulanannya yang tidak bergantung pada jumlah jam atau hari yang juga 

merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. 

 

 

 



2.4 Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

 Sistem akuntansi penggajian merupakan fungsi, dokumen dan sistem 

pengendalian intern yang berfungsi untuk keperluan harga pokok dan penyedia 

informasi untuk kegiatan pengawasan biaya tenaga kerja (Mulyadi 2016:309). Jadi 

sistem akuntansi penggajian adalah sistem dalam perusahaan untuk menentukan 

jumlah dana yang  diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya sesuai dengan 

tugas dan prosedur yang sudah ditetapkan.  

 Definisi lain dari sistem akuntansi penggajian yaitu laporan dan catatan, 

organisasi formulir, fungsi tentang penggajian bagi pegawai yang dibayarkan  

perbulannya dan dikoordinasi untuk menyediakan suatu informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh seorang manajemen untuk memudahkan pengelolaan pada 

perusahaan (Baridwan 2000:223). Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi 

diatas bahwa sistem akuntansi penggajian adalah suatu sistem dari prosedur dan 

catatan guna menentukan dengan tepat dan cepat berapa jumlah pendapatan kotor 

setiap pegawai, berapa jumlah yang harus dikurangi dan pendapatan untuk berbagai 

pajak dan potongan lainnya dan berapa saldo yang harus diberikan kepada 

karyawan. 

 

2.5 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian  

 Menurut Mulyadi (2016:310) dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian adalah : 



a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen tersebut dikeluarkan bagian kepegawaian yang berupa 

surat keputusan yang berhubungan dengan pegawai, misal surat keputusan 

penerimaan pegawai baru, kenaikan jabatan, perubahan jumlah penghasilan 

dan lain-lain. 

b. Kartu Jam Hadir 

Dokumen tersebut digunakan oleh bagian pencatatan waktu untuk 

mencatat jam hadir setiap pegawai. 

c. Kartu Jam Kerja 

Dokumen tersebut digunakan untuk mencatat waktu yang dilakukan 

pegawai dalam melakukan pekerjaan. 

d. Daftar Gaji Karyawan 

Dokumen tersebut berisi tarif penghasilan bruto setiap pegawai, 

dikurangkan potongan berupa PPh Pasal 21, hutang pegawai, iuran kas dan 

lain-lain. 

e. Rekap Daftar Gaji  

Dokumen tersebut merupakan catatan penghasilam setiap 

departemen yang dibuat berdasarkan daftar penghasilan. 

f. Surat Pernyataan Gaji 

Dokumen tersebut dibuat oleh bagian pembuat daftar gaji bersama 

dengan kegiatan pembuatan daftar penghasilan. 

 

 



g. Amplop Gaji 

Uang gaji pegawai diberikan ke setiap pegawai ke dalam amplop 

gaji. Di halaman depan amplop gaji pegawai tersebut berisikan informasi 

dengan nama setiap pegawai, nomor identitas pegawai dan nominal 

penghasilam neto yang diterima masing-masing pegawai. 

h. Bukti Kas Keluar 

Dokumen tersebut merupakan perintah untuk pengeluaran dana 

yang diterbitkan oleh bagian akuntansi untuk bagian keuangan, dengan 

dasar informasi dalam daftar gaji yang diterima bagian pembuat daftar gaji. 

 

2.6 Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

 Menurut Mulyadi ( 2016:317 ) catatan akuntansi yang digunakan dalam 

Sistem Akuntansi Penggajian adalah : 

a) Jurnal Umum  

Jurnal umum difungsi untuk mencatat  biaya tenaga kerja ke dalam 

setiap departemen dalam perusahaan. 

b) Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini berfungsi untuk mencatat tarif tenaga kerja langsung 

yang diterbitkan untuk pesanan tertentu. 

 

 

 



c) Kartu Biaya 

Catatan tersebut berfungsi untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non produksi pada setiap departemen dalam 

perusahaan tersrbut. 

d) Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan tersebut berfungsi untuk mencatat penghasilan dan setiap 

potongan yang diterima pegawai. 

 

2.7 Bagian yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

 Sistem akuntansi penggajian melibatkan berbagai fungsi atau bagian 

didalamnya. Masing-masing bagian tersebut memiliki tugas berbeda-beda. Adanya 

pembagian fungsi tersebut diharapkan agar penggajian tidak terpusat pada satu 

bagian saja. Bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut 

Mulyadi (2016:317) adalah : 

a. Bagian Kepegawaian 

Bagian ini berfungsi sebagai penyaring pegawai baru, memberikan 

keputusan penempatan pegawai baru, membuat daftar jumlah penghasilan 

pegawai, mutasi pegawai dan pemutus kerja pegawai.  

b. Bagian Pencatatan Waktu 

Bagian ini memiliki tugas sebagai pembuat dan pencatat waktu hadir 

seluruh pegawai. 

 



 

c. Bagian Pembuat Daftar Gaji 

Bagian ini berfungsi sebagai pembuat daftar penghasilan yang 

berisikan tarif penghasilan yang menjadi hak para pegawai lalu diserahkan 

pada bagian akuntansi yang kemudian dibuatkan bukti kas keluar. 

d. Bagian Akuntansi 

Bagian ini berfungsi sebagai pencatat kewajiban yang muncul akibat 

adanya aktivitas pembayaran gaji pegawai.  

e. Bagian Keuangan 

Bagian ini berfungsi  mengisi cek guna pembayaran penghasilan 

pegawai lalu menguangkan cek tersebut ke bank. 

 

2.8 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penggajian 

 Menurut Mulyadi (2016:319) sistem akuntansi penggajian dibentuk atas 

prosedur berikut ini : 

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur tersebut bertujuan mencatat waktu hadir pegawai yang 

dilakukan oleh bagian pencatat waktu dengan menggunakan catatan daftar 

hadir. 

b. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Prosedur tersebut berfungsi membuat daftar gaji pegawai. Dokumen 

yang diperlukan dalam pembuatannya adalah surat keputusan mengenai 



data pegawai seperti jabatan, jam hadir, daftar penghasilan bulan 

sebelumnya dan lain-lain. 

c. Prosedur Distribusi Biaya Gaji 

Prosedur tersebut menetapkan tarif tenaga kerja yang dilimpahkan 

ke departemen yang menerima hasil kerja pegawai yang bertujuan sebagai 

pengendali tarif dan perhitungan harga pokok produk. 

d. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

Prosedur tersebut membuat dokumen aktivitas pengeluaran kas yang 

bertujuan membayar kewajiban perusahaan seperti pembayaran gaji 

pegawai. 

e. Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan bagian akuntansi dan bagian 

keuangan. Bagian akuntansi bertugas membuat perintah pengeluaran untuk 

kas dan bagian keuangan bertugas menguangkan cek dari bagian akuntansi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


