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BAB

I

P E N D A H U L U A N

1.1 Pandangan Umum
Dalam dunia perekonomian dewasa ini, dimana terda pat begitu banyak perusahaan, menyebabkan persaingan di

-

antara perusahaan sejenis semakin hebat. Oleh karena itu untuk memperoleh kemakmuran bagi para pemilik modal, yangmerupakan tujuan utama dari setiap perusahaan menjadi ti dak mudah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perusaha
an selain menjamin kwalitas/ mutunya dengan baik dan di

-

sertai dengan tehnologi yang selalu berkembang mengikuti kemajuan Jaman, juga yang paling penting dan utama adalahharganya dapat bersaing* Untuk mendapatkan suatu harga
yang dapat bersaing, maka perusahaan harus dapat menekan biayanya sedemikian rupa. Sedangkan untuk mendapatkan
biaya yang seminimal mungkin dengan hasil yang baik, di

-

perlukan effisiensi didalam pengaturan menejemen perusa

-

haan. Untuk mencapai suatu effisiensi, maka diperlukan
adanya suatu sistim pengendalian intern terhadap persedia
an yang memadai, dimana dalam hal Ini tidak dapat dike
sampingkan unsur-unsur dari sistim pengendalian intern
itu sendiri*
Adapun unsur-unsur yang mendukung sistim pengendalian in tern itu antara lain meliputi: struktur organisasi, catatan-catatan pembukuan, prosedur-prosedur dan laporan-lapo -
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ran yang diperlukan oleh berbagai tingkat menejemen.
Mengingat persediaan pada suatu perusahaan industri
raerupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelan
caran aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu

-

memperoleh laba yang akan digunakan bagi kelangsungan hi dup dan perluasan perusahaan, maka dalam hal ini diperlu kan suatu pengendalian intern yang memadai atas persedia an tersebut yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang ber
sangkutan,
Investasi yang terlalu besar dalam persediaan dan tingkat persediaan yang kurang dari yang dibutuhkan meru pakan salah satu sebab kegagalan suatu perusahaan. Inves tasi yang terlalu besar dalam persediaan menyebabkan pema
kaian tempat yang banyak, berarti biaya pergudangan, pe

-

nyimpanan serta kemungkinan kerugian kecurian raenjadi be sar, selain itu juga menyebabkan biaya bunga atas modal

-

yang tertanam dalam persediaan menjadi besar pula,
Sedangkan persediaan yang terlalu sedikit/ kurang dari
yang dibutuhkan menyebabkan kemacetan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan, karena bahan baku yang dibutuhkan

-

belum datang atau barang yang dipesan belum aelesai,
Pada saat terjadi kemacetan, dimana pekerja-pekerja tidakmengerjakan suatu apapun yang dapat memberikan penghasil an kepada perusahaan, sedangkan perusahaan tetap harus
membayar upah pekerja-pekerja tersebut, Disamping itu
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perusahaan juga harus membayar harga yang lebih tinggi un
tuk dapat memperoleh atau membeli bahan baku yang dibutuhkan dengan segera tersebut, raengingat banyaknya perusahaan
sejenis yang bersaing dalam mendapatkan bahan baku yang

-

sama. Masalah-masalah tersebut diatas merupakan pengeluar
an biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi,
Demikian pula, dengan tidak diketahuinya jumlah persediaan
yang ada secara pasti, mengakibatkan diperolehnya informasi yang salah tentang apakah persediaan terlalu besar atau
terlalu sedikit. Oleh sebab itu pengawasan dan pengendali
an yang baik terhadap persediaan adalah sangat diperlukan,
Pengendalian persediaan yang baik akan mengakibat kan effisiensi dalam. pengelolaan persediaan, dimana investasi dalam persediaan dapat ditekan sampai tingkat yang

-

minimum, sehingga biaya yang timbul karena penyelenggaraan
persediaan. yang berlebihan dapat dikurangi, demikian pulakerusakan dan resiko kecurangan dapat dihindari, dapat memenuhi order tepat pada waktunya.
Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa perlu adanya rencana organisasi dimana terdapat pemisahan fungsi secara

-

tepat, prosedur pemberian wewenang, pencatatan yang layak,
praktek-praktek yang sehat dan pegawai yang berkwalitas

-

sesuai tanggung jawabnya, sehingga akan tercapai pengadaan
dan administrasi persediaan yang lebih efektip dan efislen.
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1 *2* Pen.jelasan Judul
Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu : "PROSES

-

PENGENDALIAN; PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM HUBUNGANNYA DE

-

NGAN EFFISIENSI PENGELOLAAM PERSEDIAAN PADA SEBUAH PERU

-

SAHAAN PENGOLAHAK COKLAT PT » X » CABANG SURABAYA" f maka penulis akan menjelaskan maksudnya, yaitu sebagai berikut:
1. Proses.
Yang dimaksud disini adalah proses yang berhubungan de
ngan sistim sehingga proses adalah suatu prosedur atausebagian dari prosedur yang terdiri dari beberapa kegiatan, yang dipilih oleh ahli sistem untuk dipelajari

-

dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan, agar

-

hasil pekerjaan tertentu dapat lebih memenuhi harapan dan tujuan.
2, Pengendalian.
Yang dimaksud pengendalian intern disini adalah seperti
y 8ng dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bu
ku Norma Pemeriksaan Akuntan :
...meliputi rencana organisasi serta semua methodedan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang di anut dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan (accuracy) dan seberapa jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkanefisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan .1

<4

Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun tan. P,T. Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal,22.
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3. Persediaan,
Seperti yang tercantum dalam Prinsip-prinsip AkuntansiIndonesia ;
"...istilah persediaan digunakan untuk menyatakan suatu
jumlah barang yang berwujud, yaitu :
a. dimiliki untuk dijual dalam kegiatan perdagangan.
b. ada dalam proses produksi untuk diselesaikan kemudi
an dijual (Barang dalam pengerjaan/ pengolahan).
c. akan dipakai sendiri dalam proses produksi barang jadi atau jasa-jasa yang dijual (bahan baku ) . . . "2
4. Effisiensi.
Usaha dibidang produksi untuk menghindari segala keru sakan dan kecurangan bahan maupun tenaga kerja serta

-

gejala-gejala yang merugikan.
5. Pengelolaan Persediaan.
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mengatur per

-

sediaan.

6 . Perusahaan Pengolahan Coklat PT " X " Cabang Surabaya,
adalah Suatu perusahaan industri yang memproduksi per men coklat, butir-butir coklat dan bubuk coklat, dimana
penulis mengadakan penelitian guna mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skri£
si ini.

p

Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indone
sie, P.T. tchtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 197^, hal.$ 7 .
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Secara keseluruhan pengertian daripada judul ini

-

adalah sejauh mana kegunaan daripada metode-metode serta ketentuan-ketentuan yang telah terkoordinir dalam organi sasi suatu perusahaan pengolahan coklat, dalam usahanya

-

melindungi persediaannya dari kerusakan dan kecurangan
serta kerugian lainnya yang mungkin dapat terjadi pada
waktu diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pengelolaan
persediaan.

1.3, Alasan Pemilihan Judul
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan

-

di perusahaan ini, penulis lihat adanya pengelolaan yang kurang baik khususnya terhadap persediaan, sehingga kurang
mencerminkan efisiensi dalam menggunakan sumber modal yang
tertanam dalam persediaan yang jumlahnya sangat besar,
Sedangkan persediaan merupakan aktiva lancar yang menunjang kelancaran jalannya perusahaan. Oleh karenanya adalah wajar apabila PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X "
tersebut selalu berusaha melindungi atau mengamankan per sediaannya. Perlindungan terhadap persediaan ini dapat dicapai dengan adanya sistim pengendalian intern yang mema dai dengan keadaan perusahaan tersebut,

1.4. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunnan skripsi ini adalah untuk member!
kan gambaran tentang sistim pengendalian intern atas per -
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sediaan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X " CABANG
SURABAYA, sehingga menejemen dapat memperoleh gambaran

-

mengenai kemungkinan adanya kerusakan dan kecurangan serta
kerugian lainnya yang terjadi atas persediaannya.
Pada akhirnya dengan ditulisnya skripsi ini diha rapkan menejemen dapat mengambil segi-segi yang dianggappositip, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan efisiensi perusahaan,

^ »5. Sistimatjka Skripsi
Bab

I. Pendahuluan.
Bab Ini merupakan pendahuluan yang menjelaskantentang pandangan umum, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penyusunannya, sis timatika skripsi serta metodologi dalam penyu sunannya.

Bab

II. Dasar-dasar Pengertian Teoritls Sistim Pengen dalian Intern.
Dalam bab ini diterangkan mengenai dasar-dasarpengertian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini
yaitu meliputi pengertian persediaan, pengerti
an sistim pengendalian intern, ciri-ciri peng endalian intern yang memuaskan, batas-batas
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pengendalian intern dan sistim pengendalian in tern atas persediaan.

Bab

III. Gambaran Praktis Sistim Pengendalian Intern Atas
Persediaan yang Diterapkan pada PERUSAHAAN PENG
OLAHAN COKLAT PT « X » CABANG SURABAYA.
Pada bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan,
sistim pengendalian intern atas penerimaan, pe nyimpanan dan pengeluaran bahan baku dan bahan pembantu serta pencatatan atas persediaan.

Bab

IV", Analisa Terhadap Sistim Pengendalian Intern Atas
Persediaan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT

-

PT 11 X 11 CABANG SURABAYA.
Dalam bab ini diuraikan tentang analisa sistim pengendalian intern atas persediaan yang diterag
kan pada PERUSAHAAN PENGOLAHAN COKLAT PT " X » CABANG SURABAYA dengan mendasarkan perbandinganantara dasar-dasar pengertian teoritis pada babII dengan gambaran praktis perusahaan pada bab III.

Bab

V. Kesimpulan dan Saran.
Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat

-

diambil berdasarkan uraian serta analisa dari

-

bab-bab sebelumnya, kemudian penulis raengajukan-
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saran tentang hal-hal yang perlu diperbaiki se hubungan dengan Sistim Pengendalian Intern yangada dalam perusahaan,

1*6 . Metodologl
1.6,1. Permasalahan.
Permasalahan yang penulis ketemukan dan akan mencoba untuk menganalisa dalam skripsi ini

-

adalah :
B'elum adanya job discription yang jelas
terutama .yang ada kaitannya dengan pengelolaan
persediaan. Hal ini mengakibatkan adanya bagi
an dalam struktur organisasi yang kurang atautidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena tiap pegawai tidak mengetahui dengan jelas apa
yang diharapkan dari padanya serta kepada si apa harus bertanggung jawab mengenai hasil pekerjaannya.
Akibatnya banyak karyawan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam stuktur organisasi, merasa berwenang untuk melakukan sesuatu hal walaupun diluar bideingnya.
Apabila ditinjau dari sudut pengendalian in

-

tern yang baik adalah kurang dapat dibenarkan.
Pengaturan bahan baku dan bahan pemban
tu didalam gudang kurang memadai, sehingga se-
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ring terjadi kerusakan dan kehilangan, hal iniakan merugikan perusahaan. Disamping itu Penca
tatan terhadap persediaan dilaksanakan tidak

-

teratur dan sering dilakukan penundaan sehingga
besa m y a persediaan tidak dapat diketahui deng
an pasti dan cepat. Selain itu jumlah menurut catatan sering tidak sesuai dengan jumlah phi *

sik yang sebenamya ada.

1.6.2. Hipotesa Kerja,
Untuk memecahkan masalah seperti tersebut di

-

atas, maka penulis menyusun hipotesa kerja se bagai berikut :
Bila pada Perusahaan Pengolahan Coklat PT "X" Cabang Surabaya tersebut terdapat suatu job
discription yang jelas dan pengaturan bahan ba
ku serta pencatatan terhadap persediaan yang

-

teratur maka akan dapat membawa perusahaan in dustri ini kepada tujuan yang hendak dicapai.
Demikian juga pengamanan dan perlindungan ter hadap persediaan akan terjamin, apabila penga turan bahan baku serta pencatatan terhadap per
sediaan yang teratur sehingga kerugian yang ter
jadi karena kerusakan dan kehilangan akan dapat
ditekan dan sedapat mungkin dihilangkan.
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1,6.3* Scope Analisa,
Untuk tidak menyimpang dari permasalahan dan

-

untuk memudahkan serta penyederhanaan permasa lahan tersebut diatas, maka pembahasan dibatasi
hanya pada :
- Pembahasan Sistim Pengendalian Intern atas

-

persediaan disini hanya meliputi :
- Struktur Organisasi
- Prosedur-prosedur
- Pencatatan atas Persediaan
- Dan persediaan yang akan dibahas dalam skrip
si inif hanya terbatas pada persediaan bahanbaku dan bahan pembantu yang ada di gudang,
Jadi pembahasan skripsi ini hanya terbatas

-

pada hal-hal tersebut diatas.

1,6.4,. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Da'ta.
Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh ada
lah sebagai berikut :
1.6.4.1. Survey Pendahuluan.
Merupakan langkah awal untuk mengeta hui permasalahan yang akan dibahas da
lam penulisan skripsi ini,
1.6.4.2. Survey Perpustakaan,
Kengumpulkan serta mempelajari teori teori dari literatur-literatur yang
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erat hubungannya dengan penulisan
skripsi ini, sebagai landafean pembahas
an permasalahan yang ada disini.
1 •6 •4.3. Pengumpulan Data *
Untuk memperoleh gambaran praktis meng
enai sistim pengendalian intern atas persediaan data-data penulis kumpulkan
dengan observasi, mengajukan daftar

-

pertanyaan dan mengadakan wawancara

-

serta meminta formulir yang digunakanPerusahaan Pengolahan Coklat PT " X
Cabang Surabaya.
1.6.4.4. Pengolahan Data.
Dari data yang telah didapat dan te lah dikumpulkan diatas, kemudian di susun, dicari hubungannya antara yang
satu dengan yang lain, diadakan penggolongan-penggolongan sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas secara
menyeluruh dan sistimatis.
1.6*4*5* Analisa Data.
Hasil pengolahan data ini dianalisa dan dibandingkan antara teori-teori dan prakteknya untuk selanjutnya di tarik suatu kesimpulan dari analisa tersebut.
M IL I K
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LANDASAN TEOHITIS MENGENAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PENGENDALIAN PERSEDIAAN

2.1. Pengertian Pengendalian Secara Umum
Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini
maka persainganpun menjadi semakin besar. Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimum laba, adalah tidak mudah.
Untuk dapat bersaing dalam arti kata masih dapat diperoleh
laba yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan hidup perusahaan, maka harus ada suatu effisiensi usaha serta

-

perlindungan terhadap harta kekayaan perusahaan dari kecerobohan penggunaan bahan-bahan baik bahan baku maupun ba han pembantu, pembelian bahan baku maupun bahan pembantu yang terlalu tinggi, ketidak effisienan bekerja, kecurangan dan lain sebagainya. Untuk dapat melakukan semua itu' diperlukan suatu pengendalian terhadap semua aktivitas
yang dilakukan dalam perusahaan itu.
Adapun arti Pengendalian itu adalah segala tindakan
pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana*

Dengan adanya suatu

pengendalian, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadidapat segera diketahui, sehingga dapat segera dilakukan

-

tindakan perbaikkan setelah mengetahui sebab-sebab terjadi
nya penyimpangan-penyimpangan tersebut.
Pengendalian dapat dilaksanakan oleh individu- in -
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dividu dalam perusahaan sendiri, yang disebut Pengendalian
Intern, maupun oleh tenaga Akuntan Swasta dari luar yang disebut Pengendalian Extern*
Pengaw&san yang dilakukan oleh Akuntan Swasta dariluar adalah pengawasan terhadap transaksi-transaksi sete lah terjadinya, sehingga apabila organisasi perusahaan men
jadi semakin luas, maka akan sukar bagi Akuntan Swasta ter
sebut untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, selain diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh Akuntan Swastadari luar, sebaiknya dan terlebih penting adalah dicipta kannya suatu sistim dalam perusahaan yang didalamnya sudah
terkandung sifat pengawasannya. Sistim pengawasan sepertiini disebut Sistim Pengendalian Intern.
Menurut Prof. Dr. Hadibroto, Ak dalam bukunya Masalah Akuntan menyatakan :
1. Pengawasan dapat bersifat langsung oleh pribadi
pribadi atau pihak luar (biasanya oleh seorang akun
tan swasta). Apabila organisasi perusahaan telah menjadi sangat luas maka pengawasan langsung ini adalah sukar dilaksanakan oleh seorang Akuntan
,Swasta karena pengawasannya akan bersifat pengawas
an setelah terjadinya transaksi-transaksi (repre sif).
2. Pengawasan intern (internal control).
Pengawasan pengawasan dapat pula melalui sistim
yang disebut pengawasan intern.3

^S.Hadibroto, Ak, Masalah Akuntansi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977, hal, 18.
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Jadi dari kedua cara tersebut, pengendalian intern merupakan cara yang tidak langsung dirasakan bagi mereka yang di
awasi karena didalamnya sudah terkandung cara-cara kontrol
atau pengendalian*

2.2. Pengertian Sistim Pengendalian Intern
Dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah peng
endalian intern sebagai terjemahan dari internal control dalam bahasa Xnggris atau interne controle dalam bahasa

-

Belanda.
Pengendalian atau control merupakan salah satu dari
fungsi roenejemen yang berhubungan dengan usaha penyelamatan jalannya operasi perusahaan kearah tujuan yang telah

-

direncanakan, dengan jalan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya.
Dengan demikian diharapkan agar segala aktifitas perusaha
an dilaksanakan sesuai rencana, sehingga penyelewengan dan
kerugisn lainnya dapat dicegah atau ditekan sekecil mung kin.
Selanjutnya penulis akan merobahas pengertian peng endalian intern itu sendiri, yang umumnya dibedakan antara
pengertian sistim pengendalian intern dalam arti luas dansempit.
Pengertian pengendalian secara sempit, sering digunakan

-

istilah internal check.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka penulis
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kutipkan pendapat Soeraarjo Tjitrosidojo sebagai berikut :
..♦suatu alat dalam bidang pembukuan, dimana diusahakan supaya diperoleh kebenaran angka/ ketelitianangka dengan mienggunakan dua atau beberapa orang yang berlainan yang sama-sama meraperoleh hasil yang
saraa atau secara independent memperoleh hasil yangsama.4
Selanjutnya pendapat Hadori Yunus sebagai berikut :
...merupakan suatu sistim dan prosedur yang secaraotomatis dapat saling memeriksa pencatatan data
akuntansi yang dilakukan oleh satu bagian dengan hasil pencatatan dari bagian lainnya didalam suatuorganisasi perusahaan.5
Dari pengertian diatas terdapat suatu mekanisme sa
ling uji antara beberapa petugas, disini sistim pengenda lian intern disamakan dengan internal check.
Sedangkan pengertian pengendalian intern dalam arti
luas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Internal control comprises the plan of organization
and all of the coordinate methods and measures adop
ted within a business to safeguard its assets,
check the accuracy and reliability of its accounting
data, promote operational efficiency, and encourage
adherence to prescribed managerial policies . 6

4

Soemarjo Tjitrosidojo, Diktat Accounting System I ,
hal. 74.
^Hadori Yunus, Sistim Akuntansi. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas kajah Mada, Yogyakarta(t.th),
hal. 9 .
^Cecil Gillespie, Accounting System Procedures and
methods. Third edition, Prentice Hall, Ind. finglewood
“
CIITT s TN.J, hal. 188.
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Disamplng itu penulis kutipkan dalam buku “
Norma

-

Pemeriksaan Akuntan", yang menyebutkan sebagai berikut :
...meliputi rencana organisasi serta semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang di anut dalam perusahaan untuk raelindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan (accuracy) dan seberapa jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkaneffisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijak sanaan perusahaan yang telah digariskan .7
Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh
Arthur W. Holmes dalam bukunya Auditing Standards and Pro
cedures, yang pada d a s a m y a mempunyai pengertian dan mak sud yang sama, yaitu :
Internal control constitutes the methods followed by a company (1 ) to protect assets, (2 ) to protectthe improper assets disbursements, (3 ) to protect againat the imcurence of improper liabilities, (4)to assure the accuracy and dependability of all fi
nancial and operating information, (5 ) to judge
operating efficiency, (6 ) to measure adherence to company established policies . 8
B'erdagarkan pengertian Sistim Pengendalian Intern seperti yang telah disebutkan diatas, adalah bahwa SistimPengendalian Intern merupakan suatu metode dalam suatu pe
rusahaan untuk melindungi harta kekayaan perusahaan, men -

7

Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akun tan, PI. Ichtiar Bfcru Van Hoeve, Jakarta 197^, hai. 22.
^Arthur W. Holmes, Wayne S. Overmyer, Auditing Stan
flard and Procedures, eight edition, D. Irwing, Inc, Homeswood, Ullinois, 1975, hal. 112.
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jamin tentang kebenaran inforaasi keuangan dan operas!f menilai effisiensi dari berbagai tindakan perusahaan dan mengukur ketaatan terhadap kebijaksanaan (policy) perusa haan.
Selanjutnya pengertian pengendalian intern tadi dapat dibagi dua bagian, yaitu pengendalian akuntansi dan

-

pengendalian administrasi yang dalam buku "Nonna Pemeriksa
an Akuntan", disebutkan sebagai berikut :
a. Pengawasan accounting (accounting control) meliputi rencana organisasi dan semua cara dan pro sedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat
dipercayainya catatan keuangan. Pada umumnya
pengawasan accounting meliputi sistim. pemberianwewenang (authorization) dan sistim persetujuan(approval), pemisahan antara tugas operasionil atau tugas yang berhubungan dengan penyimpanan harta kekayaan dan tugas pencatatan, pengawasanphisik atas kekayaan dan pengawasan intern.
b. Adrainistratip (administrative control) meliputirencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut effisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pirapinan perusa
haan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan
dengan catatan^catatan keuangan.
Tang termasuk dalam pengawasan ini pada umumnyaialah analisa statistik, time and motion study,laporan-laporan kegiatan, program latihan pega wai dan pengawasan mutu.9
Dari penjelasan diatas dengan singkat dapat disimpulkan

-

behwa yang diartikan dengan sistim pengendalian intern ada
lah merupakan alat yang baik dalam. merabantu menejemen da lam. mengamankan harta perusahaan, membantu efisiensi kerja
dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan menejemen.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op citt Norma Pemeriksaan Akuntan, hal, 23.
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Oleh karena itu sistim pengendalian intern diperlukan da lam setiap kegiatan usaha. Namun, walaupun demikian sistim
pengendalian intern bukan berarti dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kerugian* Sistim pengendalian intern yang memadai akan dapat menekan terjadinya penyelewengan dan kerugian dalam batasbataa biaya yang layak.
Sistim pengendalian intern dalam pelaksanaannya pada peru
sahaan harus ditinjau secara obyektif berdasarkan hasil

-

hasil yang diperoleh dari padanya, jadi disini harus mem pertimbangkan biaya dan kegunaannya atau manfaat yang di perolehnya.

2.3. Ciri-ciri Sistim Pengendalian Intern Yang Memuaskan
Pada kenyataannya suatu sistim pengendalian internyang memuaskan untuk suatu perusahaan belum tentu bisa dipakai bagi perusahaan lain dan belum tentu berhasil sama baik bila diterapkan pada perusahaan lain.
Demgan perkataan lain sistim pengendalian intern itu tidak
sama pada setiap perusahaan, sekalipun ukuran serta jenisusaha adalah sama. Hal ini disebabkan karena keahlian, kepercayaan menejemen terhadap para pelaksana atau kebijak sanaan pada kedua perusahaan tersebut berbeda.
Dalam Norma pemeriksaan Akuntan disebutkan bahwa ciri-ciri
sistim pengendalian intern yang memuaskan adalah sebagai -
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berikut :
a. Satu bagan organisasi dimana terdapat pemisahanfungsi secara tepat.
b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur penca tatan yang layak agar tercapai pengawasan acco unting yang cukup atas aktiva, utang-utang, pendapatan dan biaya.
c. Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian or ganisasi, dan
d. Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tang gung jawabnya .10
Masing-masing unsur diatas same pentingnya, dimanamerupakan dasar tiap sistim pengendalian intern yang baik,
sehingga apabila terdapat kelemahan atau kekurangan dari salah satu unsur tersebut akan mengharabat keberhasilan sis
tira pengendalian intern itu.
Untuk lebih Jelasnya setiap ciri-clri diatas akan diurai kan dibawah ini*
a. Satu bagan organisasi dimana terdapat pemlsahan fungsi
secara tepat.
Agar suatu Sistim Pengendalian Intern dapat berja lan dengan baik dalam suatu perusahaan, faktor utama yangpenting, yang harus ada dalam suatu perusahaan adalah terdapatnya suatu struktur organisasi, dimana terdapat pemi sahan fungsi serta pendelegasian tanggung Jawab dan wewe nang.

^ I k a t a n Akuntan Indonesia, op* cit., hal. 24.
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Suatu struktur organisasi yang memuaskan harus se derhflna dan secara ekonomis menguntungkan# Struktur orga nisasi harus fleksibel dalam arti bila perusahaan diperlu
kan atau ada perubahan keadaan tidak akan mengganggu bagan
organisasi yang ada.
Salah satu syarat organisasi untuk adanya pengendalian in
tern ialah perlu adanya pemisahan fungsi yang tegas antara
fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan dimana seti
ap individu tidak diperbolehkan sepenuhnya memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap fase ke giatan perusahaan dari awal sampai akhir.
Dengan adanya pemisahan fungsi ini maka tiap bagian akan mempunyai kedudukan yang independen dalam melaksanakan
fungsi tadi.
Pemisahan yang tepat dalam suatu struktur organisa
si perusahaan dimaksudkan untuk menjaga kebenaran transaksi serta pencatatan pembukuan serta terciptanya mekanismesaling uji diantara bagian-bagian yang ada dalam perusaha
an, selain itu pemisahan fungsi juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kerja serta distribusi beban pekerjaan sehingga setiap pegawai tidak mendapatkan beban peker jaan yang terlalu berat.
SetelBh adanya pemisahan fungsi yang tepat, selan jutnya perlu ditetapkan tanggung jawab di dalam bagian-ba
gian itu.
Didalanr penetapan tanggung jawab ini harus pula di-
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ikuti dengan penyerahan wewenang yang sesuai dengan tang gung jawabnya.
Untuk tanggung jawab dan pelimpahan wewenang ini harus diberikan batasan yang tegas, dan bila memungkinkan sebaik nya dibuatkan bagan organisasi serta adanya job discription yang tertulis.
b. Sistim. pemberian wewenang serta prosedur pencatatan
yang layak agar tercapai pengawasan accounting yang
cukup atas aktiva, utang-utang. pendapatan dan biaya.
Sistim wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatuperusahaan merupakan alat bagi pimpinan untuk mengendali kan pencatatan kegiatan usaha yang terjadi dan mempermudah
pengkla$ifikasian data akuntansi kedalam bagan perkiraan yang berlaku, Biasanya satu bagan perkiraan dilengkapi de
ngan pedoman pemakaiannya, agar keseragaman dalam pencatat
an transaksi-transaksi yang terjadi dapat tercapai*
Untuk mengendalikan kegiatan usaha diperlukan suatu
penyusunan formulir dan bentuk pencatatan yang tepat.
Adapun bentuk formulir serta petunjuk mengenai jalannya

-

prosedur pencatatan, seringkali dimasukkan kedalam pedoman
prosedur (procedure manual),
Dengan demikian pengawasan accounting dapat tercapai.
c. Praktek-praktek yanft sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi.
Langkah-langkah yang terangkum dalam pedoman prose
dur hanya akan tercapai bila dalam pelaksanaannya dilaku-
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kan dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama yang sehat.
Oleh sebab itu harus selalu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas secara periodik, sehingga pe

-

nyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik disengaja mau pun tidak disengaja, dapat segera diketahui dan dikembalikan pada keadaan sebagaimana mestinya.
d. Pegawai-peja;awai yang kwalitasnya seimbang dengan tang gung jawabnya.
Sera.ua rencana organisasi yang diatur dalam suatu

-

sistim dimana didalamnya sudah tercakup Sistim Pengendali
an Internnya, tidaklah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pelaksana yang mempunyai keahlian dan kemampuanserta watak yang jujur, yang sesuai dengan tugas dan tang
gung jawabnya, Karena pada dasarnya, suatu sistim dalam

-

suatu perusahaan tergantung pada individu-individu dalam perusahaan tersebut.
Oleh sebab itu, untuk dapat memperoleh pelaksana

-

yang cakap, dalam peneriraaan pegawai sebaiknya diadakan

-

seleksi lebih dulu sehingga setiap bagian yang ada dapat diisi oleh pelaksana yang mempunyai kemampuan yang memadai.
Selanjutnya para pelaksana diberikan training-trai
ning sehingga kecakapan para pelaksana tersebut dapat di tingkatkan sesuai perkembangan perusahaan.
Walaupun telah mempunyai pegawai-pegawai yang jujur
tanpa adanya suatu Sistim Pengendalian Intern yang effek tif akan memberi kesempatan kepada para pelaksana untuk
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melakukan penyimpangan-penyimpangan, karena harus selalu diingat bahwa pegawai-pegawai teraabut Juga manusia biasa,
yang lengkap dengan segala kebaikan, kemampuan-kemampuan dan kelemahan-kelemflhannya sebagai manusia,
Sistim pengendalian intern yang memuaskan dalam su
atu perusahaan adalah sistim yang dapat mempergunakan ke mampuan-kemampuan f mengenai kebaikan-kebaikan dan dapat

-

mengengkang kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang terlibat didalamnya,
Disamping Itu, sistim Pengendalian Intern yang memuaskan juga memerlukan pegawai-pegawai yang jujur dan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi sehingga ke
berhasilan atau kegagalan perusahaan dirasakan sebagai keberhasilan atau kegagalan dirinya sendiri.

2.4* Batas-Batas Sistim Pengendalian Intern
Pada umumnya Pimpinan perusahaan menghendaki adanya
suatu sistim pengendalian Intern yang memadai dalam peru sahaan yang dikelolanya karena dengan adanya sistim peng endalian intern yang memuaskan berarti :
- Harta milik perusahaan dapat terlindungi dari kerugi
an-kerugian akibat kecurangan, ke tidak effisienan,kelalaian dan sebagainya,
- Dapat diperoleh kepastian mengenai ketelitian dan

-

dapat dipercayainya data-data akuntansi.
- Effisiensi dapat ditingkatkan.
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- Dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan-kebi jaksanaan perusahaan dan ketaatan terhadap kebijak sanaan tersebut*
Hamun demikian dalam pelaksanaannya sistim pengendalian in
tern mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dihindarinya,
Untuk ini penulis kutipkan pendapat dari Theodorus. M.
Tuanakota sebagai berikut :
..•sistim pengendalian intern bukan dimaksudkan un
tuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalah
an atau penyelewengan. Sistim pengendalian intern yang baik akan memekan terjadinya kesalahan dan pe
nyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak dankalaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.11
Dari pernyataan tersebut diatas dapat disirapulkan bahwa

-

suatu sistim. pengendalian intern yang lemah mempunyai ke *
mungkinan yang lebih besar untuk timbulnya kecurangan dankerugian, tetapi tidak berarti sistim pengendalian internyang memuaskan dapat menjamin tidak terjadinya kecurangandan kerugian.

11 Theodorus M. Tuanakota, Auditing petun.juk pemerik
saan akuntan publik, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universltas Indonesia, Jakarta, 1977, hal. SO.
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Adapun batasan-batasan seperti disebutkan diatas

-

adalah sebagai berikut :
a. Persekongkolaft *
Pemisahan fungsi yang diatur dalam Sistim Pengenda
lian Intern yang bagaimanapun baiknya, akan menjadi
tidak berarti bila terjadi persekongkolan.
Untuk menghindari terjadinya persekongkolan, maka diadakan ketentuan-ketentuan, misalnya suatu keha rusan untuk melakukan tugas secara bergilir, larang
an untuk melakukan tugas yang bertentangan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan untuk mengambil cuti. Ditambahkan pula, bahwa

-

apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi yang berat. Keten
tuan-ketentuan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga ntemperkecil kemungkinan terjadinya per
sekongkolan.
b. Blaya
Effisiensi merupakan salah satu tujuan daripada su
atu Sistim Pengendalian Intern yang memuaskan, arti
nya dengan biaya yang sekecil raungkin tercapai ha sil yang memuaskan. Jadi, apabila dalam melaksana kan suatu Sistim Pengendalian Intern ternyata man faat yang diperoleh tidak sesuai dengan besarnya

-

biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, maka sesuai
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dengan tujuan dari Sistim Pengendalian Intern yangmemuaskan, yaitu effisiensi usaha, Sistim Pengenda
lian Intern yang demikian tidak perlu dilaksanakan.
c * Kelemahan Manusla
Selalu kita diingatkan kembali bahwa yang menjalankan Sistim Pengendalian Intern tersebut adalah raa nusia yang lfingkap dengan kelebihan-kelebihan, ke ahlian-keahliannya dan Juga kelemahan-kelemahannya.
Kisalnya dalam membubuhkan tanda tangan yang bersifat rutin, sering petugas yang berwenang melakukanhal tersebut secara otomatis, tanpa benan-benar melakukan pemeriksaan. Akibatnya, Sistim Pengendalian
Intern yang telah dipersiapkan secara memuaskan men
jadi kurang dapat berfungsi sebagaimana yang diha rapkan, Kelalaian dari petugas yang berwewenang,

-

inilah yang seringkali membuka kesempatan dan di

-

manfaatkan oleh petugas-petugas yang lainnya untukmelakukan kecurangan-kecurangan,

2.5* Pengertian Persediaan dan Sistim Pengendalian Intern
Atas Persediaan
Secara umum pengertian persediaan adalah barang/ bahan yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.
Pada perusahaan dagang, persediaan barang/ bahan dibeli dengan tujuan akan dijual kembali, sedangkan pada perusa-
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haan industri, persediaan dibeli untuk diproses lebih lanjut yang terdiri dari beberapa jenis persediaan.
Selanjutnya Ikatan Akuntan Indonesia, dalam bukunya
Prinsip Akuntansi Indonesia, menyatakan :
.barang-barang yang nyata diadakan untuk dijual
kembali (melalui proses produksi atau secara lang
sung) dalam periode siklus normal dari perusahaan
(termaauk pula barang dalam proses produksi atau
yang menunggu untuk digunakan ) .1 2

-

Adapun pengertian persediaan ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
Istilah persediaan digunakan untuk menyatakan suatu
juailah barang yang berujud, yaitu :
a. Dimiliki untuk dijual, dalam kegiatan perdagangan sehari-hari (barang dagang/ barang jadi).
b. Ada dalam proses produksi untuk diselesaikan, ke
mudian dijual (barang dalam pengerjaan/ pengolahan).
c. Akan dipakai sendiri dalam produksi barang-ba rang jadi atau jasa yang akan dijual (bahan ba k u )*13
Sedangkan Sistim Pengendalian Intern atas Persedia
an adalah sebagai berikut :
Pengendalian persediaan sangat penting bagi perusahaan,

-

karena dengan adanya persediaan yang memadai baik kwalitas
maupun kwantitasnya akan memperlancar operas! perusahaan.

A9
Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indo
nesia,
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal. 55 .
^ Ika t a n Akuntan Indonesia, op. cit., hal. 57 .
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Agar sistim pengendalian intern atas persediaan da
pat berjalan baik, maka harus diadakan pemisahan tugas antara :
- yang menyimpan (mencatat dalam kartu gudang).
- yang mencatat dalam administrasi persediaan (sebuahbuku tambahan yang terdapat di kantor).
- yang memerlukannya (harus menandatangani bon penge luaran)*14
Dalam perusahaan industri ataupun perusahaan dagang
persediaan tidak terlepas dari tahap-tahap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, karena tahapan-tahapan tersebut
memang harus dilalui oleh persediaan-persediaan tersebut.
Dalam hubungannya dengan perlindungan dan pengamanan ataspersediaan dirasakan perlunya suatu sistim pengendalian in
tern atas tahapan-tahapan diatas.
Dalam sub-bab ini akan diuraikan mengenai sistim pengenda
lian intern atas tahapan tersebut diatas.

2.5.1* Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan

-

Baku dan Bahan Pembantu.
Sebelum melakukan penerimaan bahan, baik bahan baku
maupun bahan pembantu, perusahaan akan raengadakan kegiatan
pembelian atau pengadaan bahan baku atau bahan pembantu, yang dilakukan oleh bagian khusus yaitu bagian pembelian.

1U
D. Hartanto, Akuntansi Untuk Usahawan, Edisi Ke tiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo nesia, 1977# hal. 60,
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Adapun prosedur pembelian ini adalah sebagai beri kut: setelah menerima formulir permintaan pembelian dari bagian yang membutuhkan, maka bagian pembelian akan meng hubungi para supplier dapat melalui telepon atau datang

-

langsung ketempat supplier.
Bahan baku atau bahan pembantu yang akan dibeli melalui

-

supplier tersebut harus memenuhi syarat, yang antara lain:
harga murah., kwalitas baik, sistim pembayaran cukup meng untungkan perusahaan serta pengirimannya sesuai dengan
yang dikehendaki perusahaan.
Kemudian bagian pembelian membuat pesanan pembelian
pada formulir pesanan pembelian, dimana formulir pesanan tersebut banyaknya leobar berbeda antara perusahaan yang satu dengan lainnya, tergantung pada kebutuhan perusahaanitu sendiri.
Pada umumnya dibuat rangkap 4 (empat), yang akan didistribusikan sebagai berikut :
- lembar pertama (asli) untuk supplier.
- lembar kedua (copy) untuk bagian penerimaan, yang

-

akan digunakan untuk mengecek penerimaan barang.
- lembar ketiga (copy) untuk bagian yang meminta atauyang memerlukan, untuk memberitahukan bahwa sudah

-

dilakukan pemesanan atas barang yang diminta.
- lembar keempat (copy) disimpan bagian pembelian.
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Sistim pengendalian intern yang memuaskan atas pem
belian barang, akan meliputi:
1. Diadakan pemisahan fungsi yang jelas untuk pihak pihak yang :
a. Meminta pembelian.
b. Kelakukan pembelian.
c. Menerima barang.
d. Menyiarpan barang.
e. Mencatat terjadinya pembelian dan timbulnya hu tang.
f. Meng.eluarkan uang untuk aembayar pembelian (hu tang).
2. Setiap pembelian harus didasarkan pada permintaan pembelian dan dengan harga yang bersaing serta kwan
titas yang optimal.
“
3* Bagian pembelian harus mengikuti pengiriman barangdari penjual untuk memastikan ketepatan waktunya.
4. Baran^barang hanya akan diterima apabila sesuai dengan spesifikasi dalam order pembelian.
5. Faktur pembelian diperiksa kebenarannya sebelum disetujui untuk dibayar.
6. Distribusi debit dari barang-barang atau jasa yangdibeli harus dilakukan dengan benar sehingga lapo ran-laporan untuk pimpinan datanya dapat dipercaya.
15
Setelah ditutupnya kontrak pembelian, maka aktifi tas selanjutnya adalah penerimaan bahan-bahan yang telah dibeli. Dalam hal penerimaan ini, untuk supaya diperoleh suatu pengendalian intern yang memuaskan, maka penanganannya harus dipegang oleh satu bagian sajaf sehingga hanya ada satu bagian saja yang bertanggung jawab atas semua penerimaan bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu, dan

^Zaki Baridwan, Sistim Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi Kedua, Bagian Penerbitan Akademi Ak
untansi YKtN, Yogyakarta, 1981, hal. 106 dan 10?.
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hanya ada satu cara pembuktian saja untuk laporan peneri maan barang. Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyim
pangan yang berlanjut, dapat lebih diperkecil karena lebih,
cepat dapat dideteksi.
Untuk ini. pemisahan wewenang (kekuasaan) adalah
sangat penting dan merupakan suatu keharusan dalam hampirsetiap keadaan.
Dalam hal penerimaan ini Bradfors Cadmus dan Arthur J*E. Child menyatakan :
Pokok yang paling penting dalam kontrol intern terhadap penerimaan-penerimaan bahan ialah, syarat bah
wa semua bahan-bahan yang masuk harus sedapat mungkin melalui tempat-tempat penerimaan yang terbatasbanyaknya, kecuali untuk usaha-usaha yang sangat besar, umumnya diusahakan agar hanya satu bagian penerimaan dan satu cara pembuktian untuk laporan pemasukan barang-barang.15
Selanjutnya prosedur penerimaan barang adalah se

-

bagai berikut: waktu barang yang dipesan datang, bagian

-

penerimaan akan oenghitung, mengukur atau menimbang, dan niemeriksa kwalitasnya, sesuai surat jalan dari supplier.
Bagian penerimaan akan mendapat copy pesanan pembe
lian dari bagian pembelian, untuk mengetahui tentang macam
dan jumlah barang/ bahan yang akan diterimanya. Selain itu
copy pesanan pembelian dapat dipakai sebagai bukti pada

-

Bradford Cadmus dan Arthur JJE* Child, Internal Control Against Fraud and Wasted, terjemahan Gunadl Niti miharja, P^T.lchtiar tiaru, Van koeve, Jakarta, 1977, hal.53.
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waktu penerimaan barang/ bahan yang telah dipesan oleh pe
rusahaan.
Namun adakalanya bagian pembelian tidak memberikancopy pesanan pembelian kepada bagian penerimaan, dengan

-

roaksud mendorong bagian ini untuk benar-benar menghitung dan memeriksa barang yang akan diterimanya,
Dengan maksud demikian juga mengandung kelemahan, dimana ada kenrungkinan bahwa barang/ bahan yang diterima tidak se
suai kwalitasnya dengan yang dipesan perusahaan.
Setelah barang,/ bahan diterima dengan baik, maka ba
gian penerimaan akan membuat laporan dalam bentuk formulir
Laporan Penerimaan .Barang rangkap 3 disesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian formulir Laporan Penerimaan Barang terse but diserahkan kepada :
- lembar pertama (asli) untuk bagian pembelian,
- lembar kedua (copy) untuk bagian pembukuan.
- lembar ketiga (copy) untuk arsip bagian gudang.
Selanjutnya barang/ bahan tersebut bersama copy La
poran Penerimaan Barang dikirim ke gudang.
Penyerahan formulir ini sangat penting, sehingga

-

bagian pembelian dan bagian pembukuan dapat mencocokkan

-

dengan arsip Pesanan Pembelian, selanjutnya berguna untukkontrol penagihan oleh supplier serta pencatatan pada kartu persediaan,
M 1 LI K.
PFRPC^rAfCAAN
'U M V l R^HaS a ir l a n g o a '
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Pada umumnya diperusahaan-perusahaan, bagian gudang
merangkap bagian penerimaan, untuk hal ini Ramlie R. Marta
wijaya menyatakan sebagai berikut;
Adapun fungsi bagian penerimaan tersebut bisa di rangkap oleh bagian gudang, atau dengan kata lain yang melaksanakan tugas penerimaan adalah bagian gudang,17
Disamping itu penulis kutipkan pendapat dari
Bradford Cadmus dan Arthur J.E ..Child, sebagai berikut:
Kadang-kadang bagian gudang juga dapat bertindak se
bagai bagian penerimaan,dari sudut kontrol hal initidak menimbulkan keberatan, asal jumlah yang menurut laporan telah diterima itu diroasukkan kedalam bukii persediaan harian.18
Ditinjau dari segi pengendalian intern, maka pekerjaan penerimaan oleh bagian gudang masih efektip bilamanavolume barang tidak terlalu besar.
Bila jumlah dan macamnya besar maka pekerjaan penerimaan sebaiknya dilakukan oleh bagian tersendiri, yang terlepasdari bagian gudang*
Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Barang/Bahan meliputi :
a. Pengawasan atas kebenaran kwantitas dan kwalitas

-

barang/ bahan yang diterima.

^Ramlie R. Martawidjaya, Berbagal Pengendalian Intern dan Scema Arus Dldalam PerusahaanT ^enerolt Angkasa,-

Etendung7 19S0» hal. 65.

1®Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.clt., hal. 59*
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b. Pengawasan atas kebenaran barang/ bahan yang elite rima, apakah telah sesuai dengan pesanan pembelian.
c* Pengawasan atas kebenaran jumlah persediaan sete

-

lab adanya penerimaan.
Dengan demikian tugas pokok bagian penerimaan ada lah DQlapor dengan benar apa yang telah diterima, bagai

-

taana keadaannya pada waktu penerimaan.

2,5.2. Sistim Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan Baku dan Bahan Penbantu.
Setelah penerimaan barang, aktifitas selanjutnya

-

adalah penyiarpanan yang merupakan tanggung Jawab bagian

-

gudang karena gudang merupakan tempat penyimpanan persedia
an baham-bahani, jadi bagian gudang selain menerima bahan bahan dan mengeluarkan bahan-bahan tersebut atas perintahdari yang berwenang, Juga bertanggung jawab terhadap ke

-

amanan persediaan bahan-bahan yang disimpan dalam gudang,maka salato satu syarat pengendalian/ kontrol adalah lapo ran yang tepat tentang apa yang diterima dan apa yang di keluarkan.
Kadang-kadang bagian gudang juga dapat bertindak

-

sebagai bagian penerimaan. Dari sudut pengendalian intemyang memuaskan hal seperti ini tidaklah memberatkan bila bagian gudang mencatat jumlah yang diterima itu dalam kartu gudang dan rcembuat laporan penerimaan bahan.
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Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian intern atas penyimpanan adalah ruangan tempat penyimpanan bahan.
Hal ini seperti yang dinyatakan Bradford Cadmus dan Arthur
J.E..Child dibawah ini :
Kontrol dimulai terlebih dulu dengan mengatur kedudukan dan cara kerja dalam tempat penyimpanan itu sendiri, sedapat dan sepantas mungkin gudang harustertutup dan terkunci sehingga hanya staff penye lenggara gudang ini saja yang dapat masuk.19
Pemyataan diatas dapat diartikan lebih luas yaitupersediaan yang disimpan dalam gudang harus diatur sedemikian rupa sehingga terhindar dari kecurangan dan kerusakan
fflemrperinudah pencarian dan pengambilan bahan yang dibutuh kan, mempermudah pemeriksaan kwantitas dan kwalitas, serta
aeraberikan perlindungan terhadap keamanan bahan-bahan dari
kerusakan dan kecurangan,
Untuk mencegah atau raelindungi persediaan dari ke curangan atas fungsi penerimaan dan penyimpanan, BradfordCadmus dan Arthur J*E„Child, menyatakan :
1. menjamin bahwa apa yang harus dibayar itu benar-benar telah diterima.
2. mengusahakan tempat penyimpanan yang cukup dan pega
wai yang tepat untuk tugas ini.
3. mengharuskan adanya persetujuan yang sah atas pengambilan-pengambilan untuk pemakaian.
4. mengusahakan adanya perbandingan yang sebaik-baik nya antara jumlah yang digiinakan dengan jumlah yang
diproduksi berupa hasil selesai atau jasa-jasa.

^Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.clt.t
hal. 58.
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5. men-test kebenaran catatan-catatan persediaan deng
an inventarisasi berkala.20
Dengan demikian fungsi penyimpanan ini harus dike lola dengan baik, karena bertanggung jawab langsung terhadap keamanan persediaan milik perusahaan. Karena itu per sediaan yang ada di gudang harus dipelihara dengan hati

-

hati, agar tujuan effisiensi dapat tercapai.

2.5*3. Sistim Pengendalian Intern atas Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu.
SelanJutnya, setelah bahan-bahan masuk gudang, apabila ada bagian yang membutuhkannya maka hanya bagian gu danglah yang berwenang mengeluarkannya, Sedangkan prosedur
pengeluaran bahan yang lazira digunakan adalah dimulal dari
dikeluarkannya bukti permintaan bahan (B.P.B.) dari bagian
yang membutuhkannya, biasanya bagian produksi.
Tanpa adanya formulir ini bagian gudang tidak boleh mengeluarkan bahan yang ada dalam tanggung jawabnya dan bagiangudangpun tidak boleh mengeluarkan bahan-bahan dalara gu

-

dang atas inisiatipnya sendiri.
Hal ini seperti dinyatakan oleh J.Van Nimwegen se bagai berikut :
Dengan alasan apapun barang-barang harus dikeluar kan dari gudang, inisiatipnya tidak pernah boleh -

^Bradford Cadmus dan Arthur J.E.Child, op.cit., hal. 61.
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datang dari kepala gudang sendiri.21
Selanjutnya ditegaskan pula oleh Bradford Cadmus

-

dan Arthur J..E ..Child sebagai berikut :
Permintaan-permintaan bahan harus selalu dilakukandan disetujui oleh pegawai-pegawai diluar gudang, hanya dengan cara ini para staff gudang dapat memenuhi fungsi kerja mereka dengan penuh tanggung ja wab atas pemasukkan dan pengeluaran#seperti seorang
kasir loket di bank. Hfenya dengan cara ini mereka dapat dimintakan tanggung jawabnya atas keselamatan
kekayaan yang terdapat dibawah pengawasan mereka.22
Bukti Permintaan Bahan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga)

-

dan dibuat pranomor, serta didistribusikan kepada :
- lembar pertama ke bagian gudang.
- lembar kedua ke bagian pembukuan.
- lembar ketiga ke bagian produksi untuk arsip.
Sebelum diadakan distribusi atas formulir-formulirini Bukti Permintaan Bahan(BJ)*B.) harus mendapat perse

-

tujuan dari kepala bagian produksi. Setelah mendapat per setujuan BPB dikirim ke bagian gudang seluruhnya (tiga lem
bar).

?1
J.Van Nimwegen, Oronslagen Van De Administrasi ve Organlsatie, saduran Drs. R.HTBuniaran, Ak.t Penerbit Virgo, Surabayaf 1974, hal. 116.
^Bradford Cadmus dan Arthur J^E.Child, op.cit., h a l.
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Prosedur selanjutnya, setelah bagian gudang (kepala
gudang) menerima Bukti Permintaan Bahan (B*P*B.)t kepala gudang memeriksa tanda tangan / parap yang berwenang, je nis bahan yang diminta, jurolah, nomor kode dan spesifikasi
lainnya. Setelah bahan-bahan diserahkan kepada pembawa BFB
penerima barang memberi tanda tangan / parapnya pada ke

-

tiga lembar BPB tersebut, demikian juga kepala gudang se bagai tanda menyetujui pengeluaran bahan tersebut. Satu

-

lembar BPB diserahkan kembali ke bagian produksi (lembar ketiga), lembar kedua didistribusikan pada bagian pembukuan dan lembar pertama disimpan sebagai arsip bagian gudang
Berdasarkan BPB yang disimpannya tersebut bagian gudang

-

langsung membukukan pengeluaran bahan tersebut dalam kartu
gudang dan kartu barang yang diletakkan pada / tergantungpada barang yang bersangkutan.
Pencatatan pada kartu gudang diletakkan pada sisi kredit sesuai dengan jumlah dan jenis yang dikeluarkan.
Sedangkan pada kartu barang dipatat jumlah dan ditulis pa
rapnya .
Selanjutnya bagian pembukuan berdasar BPB- yang di terimanya mencatat juralah dan nilai bahan yang sudah di

-

konsumsi dalam kartu persediaan,
Dengan demikian setiap perubahan yang terjadi padapersediaan dapat diikuti setiap saat dan akhirnya saldo

-

persediaan yang ada pada gudang dapat diketahui setiap
saat.
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2.5.4. Pencatatan Atas Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pem
bantu.
Untuk mengetahui berapa jumlah persediaan yang adadalara gudang secara tepat, maka perlu diadakan administraoi pencatatan persediaan.
Pencatatan persediaan dapat dibagi atas 2 kelompok yaitu :
a, Pencatatan yang dilakukan di kantor pada bagian Akuntan
si.
Mutasi persediaan yang ada, dicatat pada kartu-kar
tu persediaan dan dioasukkan dalam Buku Besar pada perkira
an Persediaan secara garis besarnya. Sedang yang bertang gung Jawab atas terselenggaranya pencatatan persediaan ini
secara seksama dan tepat waktu adalah tugas bagian Akuntan
si ini. (Bagian Administrasi Persediaan).
b. Pencatatan yang dilakukan di gudang.
Mutasi persediaan yang ada dicatat dalam kartu-kartu persediaan gudang oleh petugas gudang sebagai pertang gung jawabannya atas kebenaran jumlah persediaan yang adadalam gudang.
Untuk tujuan suatu Sistim Pengendalian Intern ataspenyelenggaraan pencatatan persediaan tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
1. TUgas dan tanggung jawab Bagian Pembukuan Harus dipi sahkan dari tugas dan tanggung jawab Bagian .Pen jagaan Gudang secara organisatoris.
2. Bagian Akuntansi harus dapat merancang suatu ben
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tuk pembukuan yang sederhana namun lengkap, serta jelas sehingga petugas pembukuan dapat melakukan

-

pencatatan secara lengkap dan tepat. Dengan jalan demikian maka akan dapat terlihat secara jelas se mua tanggung jawab dan hasil-hasil yang diperoleh.
3. Pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan harus
selalu up to date, artinya setiap transaksi yang

-

terjadi harus segera dibukukan hingga selesai, se hingga tidak memberi kesempatan bagi petugas untukmelakukan penyelewengan. Misalnya pada saat BagianGudang menerima bahan baku, maka harus segera dicatat dalam Kartu Persediaan Gudang, sehingga petugas
gudang tidak memberi peluang untuk melakukan penye
lewengan / pencurian.
4. Petugas pencatatan pada tiap bagian dalam pabrik

-

harus bertanggung jawab sepenuhnya atas terseleng garanya pencatatan tersebut, Misalnya jika Pimpinan
Bagian Produksi ikut menentukan / mengatur pencatat
an dalam bagiannya, maka kecurangan dan kesalahan dapat mudah disembunyikan.
Jadi jika syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, maka dapatlah dilakukan pengawasan terhadap jumlah persediaan
yang ada dalam gudang dengan jalan saling uji antara jum lah persediaan menurut Administrasi Persediaan Kantor danjumlah menurut Administrasi Persediaan Gudang. Selain itujuga bermanfaat bagi petugas gudang untuk mencocokkan jum-
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Bilamana jumlah dan macam barang / bahan yang ada cukup banyak, maka metode buku lebih tepat dibandingkan

-

metode phisik untuk mencatatnya.
Adapun dasar utama untuk mencatat nilai persediaanini, adalah harga perolehan yang secara umum dirumuskan se
bagai harga yang dibayar atau dipertimbangkan untuk raemper
oleh persediaan tersebut.
Sedangkan harga perolehan itu sendiri, penilaiannya
dapat didasarkan :
1. Average Cost
2. First In First Out (f.i.f.o.)
3. Last In First Out (l.i.f.o.)
Cara penilaian mana yang akan dipilih perusahaan, tergan tung pada kebijaksanaan pimpinan perusahaan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, khususnya keadaan harga umum.
Dengan demikian, pada waktu harga cenderung terus naik,

-

maka metode l.i.f.o. akan lebih tepat, sebaliknya bila her
ga cenderung turun terus, maka metode f.i.f.o. akan lebihsesuai.
Jadi pencatatan persediaan harus diselenggarakan

-

dengan seksama, supaya dapat mencerminkan efisiensi yang mendukung kearah tercapainya tujuan perusahaan.

*****
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lah persediaan secara fisik dengan pencatatan yang dilakukannya, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan menjadilebih kecil.
Adapun untuk penyelenggaraan pencatatan persediaanini, dapat digunakan dua metode :
1. Metode Phisik.
2. Metode Buku.23
Yang dimaksud dengan Metode Phisik adalah metode

-

pencatatan yang tidak mengikuti mutasi persediaan, sehing
ga untuk mengikuti jumlah persediaan pada saat tertentu

-

harus diadakan perhitungan phisik.
Karena tidak ada catatan tentang mutasi persediaan yang

-

sudah terjadi, maka saldo persediaan tidak dapat diketahui
sewaktu-waktu.
Sedangkan Metode Buku (Perpetual) adalah metode
pencatatan yang mengikuti setiap terjadinya mutasi perse diaan balk kwantitasnya maupun nilai rupiahnya.
Dengan cara ini, maka jumlah dan nilai persediaan yang ada
dapat diketahui dengan cepat setiap saat, sehingga dapat digunakan untuk mengawasi persediaan yang ada dalam gudang
perusahaan*

^Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, Edlsl Ketiga, Bagian Penerbitan Fakultas bkonomi Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 114.
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III

GAMBARAN UMUM DARI PERUSAHAAN PENGOLA
HAN COKLAT PT « X " CABANG SURABAYA.

3.1. Sejarah Singkat
Menurut sejarah pabrik coklat ini adalah milik se orang warga negara Yunani yaitu George Tsounas yang beristrikan seorang warga negara Belanda. Kira-kira tahun 1947mereka mendirikan pabrik coklat ini masih dalam bentuk
home industri. Dengan peralatan yang sangat sederhana.
Tahun 1948 usahanya mengalami kemajuan dan mereka bermaksud memperluas usahanya. Karena kekurangan modal, ma
ka mereka mengadakan kerja sama dengan N,.V.Jacobson Vender
Berg & Co milik seorang warga negara Belanda yang memberikan modal sebesar 50 % dari modal seluruhnya.
Pada tahun 1951 George Tsounas memindahkan usahanya
ke lokasi yang ditempati sampai saat ini. Dan bentuk badan
usahanya menjadi N„V. Industrieele Handel Maatschappy.
pada tahun 1957 Pemerintah mengeluarkan UU no. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan mi
lik Belanda di Indonesia. Sehingga bentuk perusahaan beralih menjadi PN. " TB " dan perusahaan ini berdiri di dalam
lingkungan Departement Perdagangan RI. Adapun bidang usaha
nya masih tetap seperti semula.

44
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Dengan berlakunya PP. no, 74 tahun 1961 maka perusahaan-pe
rusahaan milik Belanda yang antara lain: JB, GB, PB, P, T,
dan PN. " TB; " dilebur menjadi satu yaitu menjadi PN." FB"
Kemudian dengan berlakunya PP, no, 30 tahun 1964 disusul pula dengan PP, no. 32 tahun 1965 tentang pendirian perusa
haan niaga negara dimana PN " FB " terbagi menjadi 3 buahperusahaan negara yaitu :
1. PN. ”SN 11 (ex induk PN, " FB ")
2. PN." KC " (ex devisi produksi PN, " FB ")
3. PN.. " PNs " (ex devisi perdagangan buku)
Akhirnya dengan akte notaris Mohammad All di Jakarta no,4tertanggal 28-12-1971 pengesahan Kementrian Kehakiraan sesu
ai dengan daftar penetapan Mentri Kehakiman tertanggal 291-197*1 no,J,A,5/ 6/ II (Berita Negara no. 78 tahun 1971

-

'Eambahan Berita Negara RI tertanggal 12-2-1971 no. 13)
yang berdasarkan UU, no. 9 tahun 1969 dan PP. no. 31 tahun
1970 maka perusahaan dengan nama Perseroan Terbatas ( PT )
" X 11 dimana kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta de

-

ngan cabang-cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya,
Adapun usahanya diperluas dengan bidang percetakan,
penerbitan buku, pengolahan coklat dan kertas, perdagangan
export / import serta pertokoan sedangkan untuk bidang pe
ngolahan coklat hanya terdapat di Surabaya,
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3.2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Job Dlscriptlon
Perusahaan pengolahan coklat PT " X 11 Cabang Sura baya didalam menjalankan operasinya dipimpin oleh seorangKepala Cabang.
Kepala Cabang ini membawahi:
- kepala bagian produksi, perencanaan dan pengenda
lian
- kepala bagian keuangan / akuntansi
- kepala bagian umum / sekretaris
Kepala bagian produksi membawahi:
- sie cacao, conventure, cetak, kemasan
- sie persiapan produksi / gudang
- sie tehnik dan perawatan / servis
Kepala bagian keuangan / akuntansi membawahi:
- sie penjualan, servis, distribusi
- sie pengadaan / logistik
Kepala bagian umum / sekretaris membawahi:
- sie personalia
- sie angkutan
Tugas Kepala Cabang:
1, Memegang kebijaksanaan umum perusahaan dan ber tanggung jawab baik keluar maupun kedalam. Keluar adalah kepada pihak-pihak ketiga dan kedalamadalah ke kantor pusat Jakarta.
2. Membawahi langsung ketiga staffnya yaitu asisten
Kepala Cabang raaksudnya supaya Kepala Cabang da-
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pat mengontrol langsung ketiga bagian tersebut dengan cepat dapat raengatasi kesulitan yang timbul.
3. Merumuskan kebijaksanaan apa yang akan diambil.
4. Bertanggung jawab atas jalannya aktivitas peru sahaan pada Pirapinan Pusat.
Tugas Kepala bagian produksi:
1, Menyusun rencana produksi disesuaikan dengan ren
cana penjualan.
2* Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pro ses produksi dan kwalitas hasil produksi.
Tugas Kepala bagian keuangan / akuntansi:
1* Menyelenggarakan administrasi keuangan dalam
rangka pengendalian dan pengamanan keuangan pe rusahaan.
2* Menyimpan dokumen-dokumen keuangan antara lain:
- menyimpan faktur-faktur asli sebelum diuangkan
atau ditagih
- menyimpan bukti kas
- menyimpan bukti-bukti inkaso
- menyimpan buktirbukti giro / cheque mundur
- menyimpan salinan rekening koran bank
3. Membuat-anggaran kas.
4. Membuat laporan realisasi dan anggaran kas*
5. Mengadakan pengawasan utang / piutang.
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Tugas Kepala bagian umum / sekretaris:
1. Menyusun rencana kerja / anggaran perusahaan se
suai dengan policy Kepala Cabang.
2. Mengatur dan mengkoordinir penyelenggaraan admi
nistrasi perusahaan,
3* Mengatur dan mengawasi penyimpanan dan pengamanan harta benda perusahaan termasuk bahan-bahan baku, pembungkus, embalase di gudang,
4, Bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman ba
rang- barang jadi dan pergudangan.
5, Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pencair
an-pencairan piutang yang sudah jatuh tempo danmeminta pertanggung jawaban, Kepada petugas inka
so terhadap piutang yang jatuh temponya sudah la
ma tetapi belum ada penyelesaiannya.
Tugas Sie cacao* conventure, cetak, kemasan:
- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas :
a. kelancaran produksi conventure
b. kwslitas conventure
c. pengawasan dalam mesin goreng/ mesin kipas
d. pengawasan dalam pembuatan cacao butter
e. pengawasan dalam kamar mesin
Tugas Sie persiflpan produksi / gudang ;
- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas
a, kelancaran produksi cacao
b, kwalitas bubuk coklat
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c* pengawasan dalam kamar cetak
d. pengawasan dalara kamar pendingin
e. pengawasan dalam kamar bungkus dan bungkus
coklat
Tugas Sie tehnik dan perawatan / servis :
- Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas
a, kelancaran mesin-mesin dan mesin pendingin
b. keutuhan mesin-mesin ad 5
c. jalannya mesin-mesin dan mesin pendingin
d. pemeliharaan / kebersihan mesin-mesin
e, kelancaran seluruh tenaga listrik dan diesel
f, keutuhan gedung-gedung
Tugas Sie penjualan, servis, distribusi :
1. Menyusun rencana penjualan sesuai dengan anggaran
2, Bertanggung jawab sepenuhnya atas penjualan ba

-

rang jadi, canvas tennasuk mencari order dan pe nawaran barang, reklame dengan memperhatikan po tensi pasar dan kemungkinan-kemungkinan perkem

-

bangan pasar yang dapat diramalkan*
Tugas Sie pengadaan / pembelian :
1♦ Membantu Kepala Cabang dalam melaksanakan pembe lian yang telah direncanakan.
2. Dalam pelaksanaan pembelian tersebut berusaha
mendapatkan harga-harga yang serendah mungkin
atau harga yang reasonable.
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3* Meraberikan laporan secara kontinue kepada KepalaCabang mengenai perkembangan harga-harga barang yang diperlukan untuk perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan kerja
sama yang baik dan harmonis dengan Kepala Cabangatau seksi yang lain, Guna kelancaran usaha peru
sahaan serta bertanggung jawab penuh kepada Kepa
la Cabang.
Tugas Sie personalia:
1, Membantu Kepala Cabang dalam melaksanakan policydibidang personil management.
2. Melaksanakan urusan kepegawaian, penggajian pegawai, pengawasan atas kesehatan pegawai, menyele saikan konflik, urusan dengan departemen tenaga kerja,
Tugas Sie angkutan :
1. Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab sepenuh
nya atas :
a. pemasukkan barang-barang
b. pengeluaran barang-barang dalam gudang
c. pengamanan barang-barang dalam gudang
d. kartu-kartu barang dalam gudang
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3.3. Proses Produksi
Bahan baku yang dipergunakan perusahaan ini dalam proses produksinya adalah ;
a. biji coklat
jenisnya:
- biji coklat A (utuh yang masih mengandung kulit)
- biji coklat B (biji coklat yang pecah)
- biji coklat C (seperti biji coklat A tidak bulat dan keriput)
- biji coklat dumping (utuh, kulitnya ke
hitam-hitaman)
b. gula
jenisnya;
- gula SHS
- kehalusannya seragam
- warna putih, kering tidak mengandung air
susu bubuk
jenisnya:
- susu full cream
- susu full skim
Bahan pembantu yang dipergunakan :
- bahan kimia : bubuk fanili, lesitin, aroma (fla vour)
- embalase
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- lain-lain

: mente, biskuit

Produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah :
1. Perroen coklat'
ada 2 macam yaitu:
- permen coklat besar, pembungkusnya menggunakan
mesin
- permen coklat kecil, pembungkusnya menggunakan
tenaga manusia
2. Butir-butir coklat
ada 2 macam yaitu:
- butir-butir coklat yang rasanya manis dengan milk
- butir-butir coklat yang rasanya pahit tanpa

-

milk
3. Bubuk coklat

Selanjutnya proses produksi perusahaan dilaksanakan
oelalui tahap-tahap sebagai berikut:
Proses pembuatan Cacao Butter
Tahap I: Biji coklat yang ada kulitnya dikupas dalam mesin
kupas (B1NNDBING). Setelah bersih dari kulitnya,digoreng + 1 jam. Didalam mesin penggoreng (ROOSTING). Biji coklat yang telah digoreng disebut

-

BITTER.
Untuk biji coklat yang tanpa kulit langsung digoMILIK.
PERILS IAKAAN

j
!
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reng dalam mesin penggoreng.
Setelah biji coklat digoreng, didinginkan dalam mesin BROWLER. Kemudian setelah dingin dibawa kekamar bersih.
Tahap II:
Dikamar bersih, digiling didalam mesin giling biasa. Untuk menghaluskan digiling lagi dalam wales
3 rol (REFINER). Untuk memperoleh hasil yang le bih halus lagi* dari wales 3 rol dimasukkan dalam
wales 5 rol (REFINER)•
Tahep III:
Dari wales 5 rol, untuk memperbanyak pengeluaranminyaknya diproses dalam mesin pencampuran dan

-

penghalusan (MC INTYRE) + 3-4 jam.
Dari tahap I - tahap III akan menghasilkan bahanyang disebut BITTER MASAK.
Tahap IV:
Bitter masak dipres dalam mesin pres (MECHl'NE
PRES) untuk diambil minyaknya, Sebelum dipres dipanasi + 1 0 0 °C. Di dalam proses ini akan menge luarkan minyak coklat dan bungkil coklat. Dimanadalam proses selanjutnya minyak coklat (CACAO BUT
TER) dipergunakan sebagai pembuatan permen coklat
dan butir-butir coklat. Sedang bungkil coklat di
pergunakan sebagai pembuatan bubuk coklat.
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Proses pembuatan permen coklat:
Cacao Butter ditambah dengan milk, gula dan bitterdi mixer setelah di mixer dimasukkan dalam mesin wa
les 5 rol (REFINER) untuk lebih menghaluskan, Sete
lah itu dimasukkan dalam mesin pencampuran dan pen£
halusan (MC INTYRE) + 18 jam. Didalam mesin ini dicampur dengan bubuk fanili, dan aroma (flavour).

-

proses ini akan menghasilkan bahan yang disebut : CONVENTURE (pennen coklat yang siap untuk dicetak).
Kalau segera dicetak, maka dari mesin ini langsungdimasukkan ruang pendingin.
Proses pembuatan butir-butir coklat:
Cacao Butter ditambah dengan gula, cacao puyer, dan
aroma khusus dimixer + £ jam, Kemudian dimasukkan dalam wales 5 rol (REFINER). Setelah itu dimixer la
gi + £ jam, Kemudian ditiriskan, dimasukkan kamar pendingin supaya keras. Setelah keras dihancurkan atau dipukul-pukul, kemudian dimasukkan mesin gi

-

ling butir-butir. Setelah itu dikeringkan dalam mesin pendingin + 1 0 jam. Setelah dingin dipotong-potong dengan ayakan, Proses terakhir masuk mesin po
les + % jam, keluarnya menjadi butir-butir coklat.
Proses pembuatan bubuk coklat:
BUngkil coklat digiling / dihaluskan dalam mesin

-

penggiling (MELANGEUR), dicampur dengan aroma khu sus. Didalam proses ini akan menghasilkan bubuk co-
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klat (CACAO HALUS).

3.4, Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan. Penyimpanan dan Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenaisistim pengendalian intern pada perusahaan inif maka pada sub-bab ini akan dibahas secara terpisah mengenai :
1. Sistim pengendalian intern atas penerimaan bahanbaku dan bahan pembantu.
2. Sistim pengendalian intern atas penyimpanan bahan
baku dan bahan pembantu,
3. Sistim pengendalian intern atas pengeluaran bahan
baku dan bahan pembantu,

3.4.1. Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan Ba
ku dan Bahan Pembantu.
Sebelum dibahas mengenai prosedur penerimaan bahan baku dan bahan pembantu, maka akan dibahas lebih dulu seca
ra singkat prosedur pembeliannya.
Pembelian baik bahan baku maupun bahan pembantu dilakukan oleh bagian pembelian (Planning Purchasing) atas rencana

-

pembelian yang dibuatnya. Sedang rencana pembelian ini di buat bilamana bagian-bagian yang ada dalam perusahaan mem butuhkan suatu bahan baku atau bahan pembantu, mereka akanmfimberitahukan kepada bagian pembelian per telpon, Hal inidisebabkan karena tidak tersedianya formulir permintaan
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bahan baku atau bahan pembantunya dan mengantarkan supplier
beserta surat pengantar dan bahan baku atau bahan pembantu
nya ke bagian gudang, Di bagian gudang, barang diturunkan kemudian dihitung dan ditimbang untuk mengetahui jumlah ki
logram barang tersebut.
Selanjutnya bagian gudang akan membuat bukti penerimaan yang dibuat rangkap tiga dan dibagikan kepada :
- lembar pertama untuk bagian pembelian.
- lembar kedua untuk bagian pembukuan.
- lembar ketiga untuk arsip bagian gudang bahan ba ku dan bahan pembantu, yang juga merangkap sebagai
bagian penerimaan.

3,4,2. Slatlm Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan

-

Baku dan Bahan Pembantu.
Setelah bahan baku dan bahan pembantu tersebut dite
rima dan telah dibuatkan bukti penerimaan barang, kemudianoleh bagian gudang, bahan baku dan bahan pembantu tersebutdisimpan dalam gudang bahan baku dan bahan pembantu.
Kemudian dibuatkan catatan tentang peraasukkan bahan baku

-

dan bahan pembantu tersebut dalam buku harian gudang. Demiki-an pula pada saat bahan baku atau bahan pembantu dikelu arkan untuk diproses, maka setelah dibuatkan bon pengeluaran barang yang ditanda tangani pleh kepala bagian gudang ba
han baku dan bahan pembantu, kemudian pengeluaran bahan ba
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ku atau bahan pembantu tersebut dicatat dalam Buku HarianGudang. Buku Harian Gudang yang digunakan hanya berisi catatan sederhana dan tidak menggambarkan pencatatan yang

-

sistimatis, sehingga jumlah bahan baku atau bahan pembantu
yang ada dalam gudang bahan baku dan bahan pembantu tidakdapat langsung diketahui, melainkan masih memerlukan waktu
untuk menghitung jumlah pemasukkan dan pengeluaran yang

-

tercantum dalam Buku Harian Gudang tersebut, Demikian pula
dengan pencatatan Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu
yang dilakukan di kantor, karena bon-bon penerimaan maupun
bon-bon pengeluaran barang dikirimkan ke kantor tidak te pat pada saat setelah dilakukan kegiatan pemasukkan dan

-

pengeluaran bahan baku atau bahan pembantu tersebut, mela
inkan beberapa hari kemudian setelah kegiatan-kegiatan ter
sebut terjadi, sehingga sukar untuk menentukan jumlah per
sediaan yang ada dalam gudang bahan baku dan bahan pemban
tu setiap saat diperlukan.
Kemudian baik bahan baku maupun bahan pembantu yang
sudah masuk di gudang langsung ditumpuk dan dikelompokkanmenurut jenisnya, tanpa meraperhatikan penyusunan yang teratur dan rapi. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang

-

mengatur dan bagian gudang juga merangkap sebagai bagian penerimaan.
Sebagai akibat penyusunan bahan-bahan yang kurang teratur ini# adalah inefisiensi waktu, tenaga dan biaya, -
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serta kurang dapat melancarkan pergerakan barang dalam gu
dang dan kesukaran pada waktu pengambilan barang serta kesulitan pada waktu diadakan penghitungan phisik dalam
stock opname, serta tidak dapat dibedakannya antara stocklama dan stock baru dimana hal ini sangat penting artinyamengingat biji coklat semakin lama akan mengalami kerusak
an juga untuk baha

kimia tertentu yang mempunyai jangka -

waktu terbatas.
Disamping hal-hal tersebut diatas, bagian gudang

-

jarang sekali mengadakan pemeriksaan terhadap bahan-bahanyang rusak untuk disisihkan, sehingga dengan adanya bahanbahan rusak yang tidak dilaporkan oleh bagian gudang kepa
da bagian administrasi untuk dihapuskan dari kartu perse diaan, menyebabkan informasi yang kurang akurat tentang

-

persediaan baik bahan baku maupun bahan pembantu yang be nar-benar ada dalam keadaan baik di gudang, Hal ini akan mempengaruhi kebijaksanaan pembeliannya serta akan merugikan perusahaan.

3.4.3. Sistim Pengendalian Intern ataa Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu.
Pengeluaran baik bahan baku maupun bahan pembantu dari bagian gudang didasarkan atas permintaan dari bagianproduksi / pabrik yang dilakukan per telpon. Berdasarkan permintaan tersebut bagian gudang membuat bon pengeluaran-
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barang yang ditanda tangani oleh kepala bagian produksi

-

yang merangkap sebagai kepala bagian gudang bahan baku dan
bahan pembantu juga merangkap sebagai bagian penerimaan.
Baik bahan baku maupun bahan pembantu yang dikeluar
kan dari gudang bahan baku dan bahan pembantu dicatat da lam Buku Harian Gudang. Sedangkan bon pengeluaran barang yang dibuat rangkap 2 , setelah terkumpul banyak baru yang
lembar pertama diserahkan ke bagian Akuntansi, sedangkan yang lembar kedua disimpan sebagai arsip di gudang bahan baku dan bahan pembantu.

3.5. Pencatatan Atas Persediaan.
Seperti pada umumnya dalam setiap perusahaan, peru
sahaan ini mencatat perubahan yang terjadi pada persediaan
dalam 2 bagian yaitu : Bagian Gudang di Pabrik dan BagianAkuntansi di Kantor.
Bagian Gudang di Pabrik melakukan pencatatan atas persediaan untuk pertanggung jawabannya, atas pengelolaanpersediaan, Karena tidak adanya bagian penerimaan tersen diri, maka pencatatan terhadap baik bahan baku maupun ba han pembantu yang diterima, disimpan dan yang dikeluarkandilakukan oleh bagian gudang sendiri. Begitu banyaknya pekerjaan bagian gudang ini, yaitu menerima, memeriksa dan menghitung dan sekaligus mencatat bahan baku dan bahan pem
bantu yang datang, menyebabkan pencatatannya tidak dapat dilakukan dengan cermat dan teratur. Selain itu pencatatan
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terhadap persediaan sering tertunda, mengingat mutasi atas
persediaan yang terjadi cukup tinggi,
Untuk mencatat mutasi keluar dan masuknya baik ba han baku maupun bahan pembantu digunakan Buku Harian Gu

-

dang yang sederhana dan tidak sistimatis.
Demikian pula dengan pencatatan persediaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembukuan di Kantor, dimana pada

-

kenyataannya tidak dilakukan secara rutin, karena bon-bonpenerimaan barang maupun bon-bon pengeluaran barang yang diterima dari bagian gudang / pabrik, tidak setiap hari di
kirimkan oleh bagian gudang / pabrik. Sedangkan buku yangdigunakan untuk mencatat persediaan belum sistimatis se

-

hingga buku tersebut tidak mencerminkan suatu informasi

-

yang tepat dan berguna bagi Pimpinan Perusahaan,

*****

SKRIPSI

PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN ...

KOESWINDARTI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB

IV

ANALISA TERHADAP SISTIM PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENGELOLAAN PERSEDIAAN YANG ADA DALAM
PERUSAHAAN

Pada dasa m y a sistim pengendalian intern dimaksud kan untuk mencegah atau mengurangi kerugian-kerugian yangmungkin terjadi baik yang disebabkan karena kerusakan mau
pun kecurangan.
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang peraecah
an masalah pokok skripsi, serta pengujian hipotesa kerja dengan membandingkan antara teori yang telah diuraikan pa
da Bab II dengan praktek pengendalian intern atas pengelolaan persediaan yang ada dalam perusahaan coklat Surabayaini, yang telah penulis jelaskan pada Bab III dimuka,
Maksud mengadakan perbandingan tersebut adalah akan
memberikan kesimpulan yang membuktikan bahwa hipotesa yang
diajukan adalah benar atau tidak dan nantinya akan memberi
kan saran yang berguna, khususnya bagi perusahaan ini,
Suatu Sistim Pengendalian Intern yang memuaskan seperti telah diungkapkan dalam Bab II, harus mempunyai :
- Suatu bagan struktur organisasi, dimana terdapat

-

pemisahan fungsi.
- Sistim pemberian wewenang serta prosedur pencatatan.
- Praktek-praktek yang sehat.

63
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- Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya,

4.1. Struktur Organisasi dan Job Description
Struktur Organisasi yang ada tidak dilaksanakan de
ngan tegas dan konsekwen, karena belum adanya Job Descrip
tion yang jelas dan tertulis.
Misalnya bagian gudang juga menyelenggarakan fungsi peneri
maan persediaan baik bahan baku maupun bahan pembantu yang
ada di gudang, Disaraping itu bagian gudang juga merangkapsebagai bagian produksi.
Hal ini jelas bertentangan dengan syarat pengendalian in tern yang memuaskan, dimana satu diantaranya menekankan

-

adanya suatu struktur organisasi yang terdapat pemisahan fungsi secara tepat, yaitu fungsi operas!, penyimpanan,

-

pencatatan dan pengawasan intern. Disamping itu adanya penetapan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang, yang bilaperlu dibuatkan job description sesuai tugas masing-masing
bagian.
Selain itu bagian gudang tugasnya sangat berat dankompleks, yakni menyelenggarakan pencatatan, penerimaan

-

dan penyimpanan bahan baku dan bahan pembantu serta meng awasinya*
Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yaitu terjadinya kerusakkan bahan-bahan serta memberikan kesem -
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patan atau kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan. Selain dapat menimbulkan penyelewengan-penyeleweng
an, pekerjaan yang banyak yang dipegang oleh satu orang

-

saja, dapat mengakibatkan salah satu tugas jadi terbengkalai.
Praktek-praktek yang sehat dalam perusahaan, hanyadapat tercipta dalam bentuk control melalui pembagian tu gasf baik pembagian diantara bagian maupun diantara petu gas pelaksana. Dengan adanya pembagian tugas akan tercipta
mekanisme saling uji diantara berbagai bagian dan petugaspelaksana, sehingga kebenaran transaksi, operas! maupun

-

pembukuan akan lebih dapat dlyakini dan mudah diawasi.

4 «2* Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan, Penyimpan
an dan Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu,
4.2.1. Sistim Pengendalian Intern atas Penerimaan Bahan

-

Baku dan Bahan Pembantu,
Pada prosedur pembelian tidak menggunakan surat penawaran dari para supplier, sehingga bagian pembelian da pat mengadakan pilihan terhadap supplier tertentu menurutinisiatipnya sendiri, Jadi bagian pembelian akan menghu

-

bungi para supplier baik bahan baku maupun bahan pembantuyang dibutuhkan perusahaan, baik melalui telpon ataupun

-

datang langsung untuk mendapatkan informasi tentang hargakwalitas dan syarat lainnya. Setelah semua disetujui, ma ka dipilihlah supplier mana yang akan diadakan transaksi -
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pembelian.
Dengan cara ini obyektifitasnya kurang terjamin, serta da
pat mengarah pada terjadinya kecurangan dalam bentuk per sekongkolan dengan supplier, yang akan merugikan perusaha
an, Dengan demikian pembelian yang dilaksanakan tanpa me lalui surat penawaran, adalah kurang obyektif dan tidak

-

mencerrainkan efisiensi,
Disamping itu pembelian yang dilakukan tidak didu kung surat permintaan yang sudah ditanda tangani kepala ba
gian yang berwenang untuk itu,
Pembelian dilakukan hanya berdasarkan permintaan melalui telpon, tanpa ada tanda tangan kepala bagian yang berwe

-

nang sehingga akan memperbesar kemungkinan terjadinya ke curangan dan penyelewengan.
Untuk penerimaan ini dilakukan oleh bagian gudang yang dalam hal ini tidak ada bagian penerimaan tersendiri,
Untuk prosedur penerimaan yang ada di perusahaan ini ada lah sebagai berikut :
Pada waktu bahan baku dan bahan pembantu datang, bagian

-

gudang yang berfungsi sebagai bagian penerimaan tidak mendapatkan tembusan surat pesanan pembelian sehingga bagiangudang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah barang yang dikirim ke pabrik tersebut benar-benar dipesan oleh Bagian Pembelian,
Dengan pembuatan Surat Pesanan Pembelian, maka ba gian gudang dapat mengetahui dengan pasti barang dan jum -

SKRIPSI

PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN ...

KOESWINDARTI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

67

lah yang dipesan, juga dapat melakukan suatu control atasbarang-barang yang diterima, yaitu apakah yang diterima se
suai dengan yang dipesan, baik bagian gudang, Penerimaan,Akuntansi maupun Bagian Pembelian itu sendiri.
Dengan control tersebut maka pada saat akan dilakukan pe sanan pembelian, Bagian Pembelian dapat melakukan pengecek
an terlebih dulu dengan Bagian Akuntansi.
*

4*2.2. Sistim Pengendalian Intern atas Penyimpanan Bahan Baku dan Bahan Pembantu.
Untuk prosedur penyimpanan ini dilakukan oleh Bagi
an Gudang, karena tidak adanya bagian khusus yang menangan
i penerimaan bahan-bahan yang datang, maka bahan-bahan ter
sebut hanya ditumpuk begitu saja menurut kelompoknya tanpa
memperhatikan susunan yang baik dan teratur rapi.
Sebagai akibat cara penyimpanan yang demikian, akan menyebabkan kesulitan pengambilannya pada waktu dibutuhkan,
sering rusaknya barang terutama biji coklat yang terlalu lama tidak terpakai, juga tidak dibedakarmya antara sisa stock lama dan yang baru dimana hal ini sangat penting artinya mengingat ada bahan yang jangka waktunya terbatas, serta sulitnya kontrol persediaan khususnya pada waktu diadakan penghitungan phisik.
Hal yang penting dalam pengendalian intern atas pe
nyimpanan adalah tersedianya ruangan yang cukup, serta ca
ra penyimpanan yang baik, sehingga akan menunjang terwujud
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nya efisiensi.
Disamping itu untuk penerimaan dan pengeluaran ba han di kantor harus dicatat dalam Kartu Persediaan Kantor,
Karena itu Bon-Bon penerimaan Barang maupun Bon-Bon Penge
luaran Barang harus datang tepat pada waktunya di kantor,yaitu 1 (satu) hari setelah terjadinya pekerjaan keluar ma
suknya bahan-bahan tersebut. Jadi tidak boleh beberapa ha
ri setelah kejadian, seperti yang ada dalam perusahaan sa
at ini, karena hal ini akan dapat mengaburkan berapa jum lah pemakaian bahan yang dilakukan oleh Bagian Produksi, berapa banyak bahan yang diterima serta tidak dapat dike tahuinya secara cepat dan tepat jumlah persediaan bahan

-

setiap harinya,
Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyeleweng
an, kerusakan dan kerugian lainnya dapat ditekan sekecil mungkin,

4,2,3. Sistim Pengendalian Intern atas Pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Pembantu.
Bon Pemakaian Bahan yang tidak dibuat, ditambah lagi dengan pengolahan dalam proses produksi, ditangani oleh
Bagian Penerimaan yang juga merangkap sebagai Bagian Gu

-

dang Bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu, menye babkan sangat besar kemungkinan dilakukannya kecurangan

-

kecurangan.

SKRIPSI

PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN ...

KOESWINDARTI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

69

Untuk mengeluarkan bahan dari gudang, baik bahan

-

baku maupun bahan pembantu, harus digunakan Bon PemakaianBahan yang dibuat oleh pihak diluar gudang, seperti telahdiutarakan dalam Bab II. Sedangkan pekerjaan pengolahan

-

proses produksi harus dipisahkan dari tugas penyimpanan, yaitu Gudang.
Dengan demikian dapat tercegah terjadinya kecurangan-kecurangan dan lebih dapat dipercayainya catatan-catatan yang dibuat oleh bagian Gudang.

4.3. Pencatatan Atas Persediaan.
Pencatatan terhadap persediaan dalam rangka meng

-

adakan pengawasan, dilakukan oleh bagian gudang dan bagian
pembukuan.
Untuk pencatatan yang dilakukan oleh bagian gudang selalumenggunakan Buku Harian Gudang, yang mana dilakukan tidakteratur dan sering tertunda, menyebabkan mutasi persediaan
yang terjadi tidak dapat diikuti dengan baik.
Buku Harian Gudang ini berfungsi sebagai alat pembantu Ke
pala Gudang dalam mengontrol persediaan yang disimpannya.
Akibat dari pada pencatatan yang tidak teratur dan seringtertunda ini adalah ketidak cocokkan antara jumlah menurut
catatan Buku Harian Gudang dengan jumlah persediaan yang ada sebenarnya. Hal ini diketahui pada waktu diadakan peng
hitungan phisik yang diadakan setiap akhir tahun.
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Selain itu jumlah menurut catatan bagian gudang sering ber
beda dengan jumlah menurut catatan bagian pembukuan, kare
na penundaan dan tidak teratumya pencatatan yang dilaku kan.
Hal ini akan merugikan perusahaan, karena informasi
yang dihasilkan mengenai persediaan yang benar-benar ada tidak benar,
Selanjutnya untuk menghindari adanya informasi yang kurang
cermat mengenai persediaan, maka harus diadakan pencatatan
segera setelah adanya mutasi baik untuk bahan baku maupunbahan pembantu, tanpa menunda serta menyelenggarakannya

*

dengan teratur dan rapi.
Selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh Bagian Akuntansi tidak menggunakan Kartu-Kartu Persediaan Kantor,
Disamping itu sering mengalami keterlambatan pengiriman

-

Bon-Bon Penerimaan Barang maupun Bon-Bon Pengeluaran Ba

-

rang ke Bagian Akuntansi. Akibatnya buku yang digunakan

-

untuk mencatat persediaan tersebut tidak mencerminkan su atu informasi yang tepat dan berguna bagi Pimpinan Perusa
haan.
Agar persediaan yang ada dalam gudang dapat diketahui secara tepat dan cepat, maka pencatatan atas persedia
an harus dilakukan setiap hari secara rutin, baik didalamgudang maupun di Bagian Administrasi Persediaan di Kantor.
Agar pencatatan dapat sistimatis serta dapat menggambarkan
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arus keluar masuknya barang maka sebaiknya digunakan Kartu
Kartu Persediaan baik di Kantor maupun di Gudang.
Dengan pencatatan yang sistimatis serta rutin di

-

laksanakan setiap hari, maka akan dapat diketahui juralah persediaan secara cepat dan tepat, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi Pimpinan Perusahaan.

*****

SKRIPSI

PROSES PENGENDALIAN PERSEDIAAN ...

KOESWINDARTI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB

V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap pengendalian in
tern atas persediaan yang ada pada Perusahaan Pengolahan Coklat PT M X M Cabang Surabaya ini pada Bab IV, yang me rupakan perbandingan antara landasan teoritis pada Bab IIdengan gambaran praktis tentang penerapan pengendalian in
tern atas persediaan pada Bab III, dapatlah penulis sirapul
kan bahwa hipotesa kerja yang telah disebutkan pada Bab Itemyata benar dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan
yang ada,
Dengan diterapkannya sistim pengendalian intern
yang semestinya, akan dapat dihindari, ditekan dan dihi

-

langkan kerugian yang timbul akibat adanya kecurangan atau
penyelewengan dan kerusakan bahan-bahan, sehingga akan ter
capai efisiensi usaha yang akan menunjang kearah tercapainya tujuan perusahaan,

5.1. Keslmpulan.
Bferikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1.

Suatu sistim pengendalian intern yang memuaskan, men cakup 2 pengawasan, yaitu :
Accounting control meliputi rencana organisasi dan
semua cara dan prosedur-prosedur yang berkaitan erat 72
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dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dapatdipercayainya catatan-catatan keuangan.
Administrative control raeliputi rencana organisasi ser
ta semua cara dan prosedur yang terutama berkaitan de
ngan masalah efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakaanaan perusahaan yang telah digariskan,
2.

Demikian pula untuk dapat mengelola persediaan secarabaik dan efisien, maka diperlukan suatu sistim yang

-

meliputi sistim akuntansi berupa pencatatan adminis

-

trasi dan juga prosedur pengaturan di gudang yang me liputi prosedur penerimaan, penyimpanan dan pengeluar
an baik untuk bahan baku maupun bahan pembantu.
Jadi jelaslah bahwa antara administrasi dan pengaturan
harus saling berhubungan, sehingga dapat menghasilkansuatu sistim pengendalian intern yang memuaskan.
3.

Unsur-unsur yang ada pada setiap sistim pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, sehingga penerapan

-

sistim pengendalian intern atas persediaan dapat men capai tujuan yang diharapkan.
Unsur-unsur tersebut adalah :
a. Adanya satu bagan organisasi dimana terdapat pemi sahan fungsi secara tepat,
Jadi batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing
masing bagian tergarabar dengan tegas dan jelas, se
hingga tidak terdapat perangkapan fungsi lagi.
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b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur pencatatan
yang layak agar tercapai pengawasan yang cukup*
c. Praktek-praktek yang sehat.
Praktek yang sehat ini dapat dicapai bila setiap

-

bagian dalam perusahaan raenjalankan tugas-tugasnyasesuai dengan prosedur yang telah digariskan sehing
ga tidak ada satu bagianpun dalam perusahaan yang mempunyai kesempatan mengerjakan suatu transaksi

-

dari awal hingga akhir.
d. Pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan tanggung Jawabnya,
4.

Dalam peneraparmya, sistim pengendalian intern yang

-

memuaskan, juga mempunyai batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu adanya :
a. persekongkolan
b. biaya
c. kelemahan biaya
5.

Pelaksanaan sistim pengendalian intern atas persediaan
pada suatu perusahaan harus dinilai secara obyektif

-

dan rasional dimana perbedaan penerapan sistim pengen
dalian Intern dengan landasan teoritis yang telah la zim harus ditelaah secara logis dengan jalan raeninjaudari segi efisiensi dan efektifitas sistim pengendali
an intern tersebut.
6.
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betkan dapat diketahuinya setiap saat :
a. Jumlah persediaan yang ada dalam gudang untuk ma

-

sing-masing jenis bahan serta nilainya.
b. Dengan diketahuinya jumlah serta nilai persediaan setiap saat, akan memudahkan bagian penjualan untuk
menganalisa dan mengadakan kontrak-kontrak penjual
an*
Oleh sebab itu, untuk menunjang sistim pencatatan maka
diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai dan salingberhubungan antara bagian-bagian yang bersangkutan, ya
itu antara Bagian Pembelian, Penerimaan, Gudang, Pro duksi serta Bagian Penjualan.
7*

Sistim pengendalian intern yang ada dalam perusahaan belumlah sempuma, sehingga masih terdapat peluang un
tuk timbulnya kerugian-kerugian berupa kecurangan-ke curangan dan kerugian-kerugian.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :
a. Perangkapan fungsi yang ada dalam Bagian Gudang,
baik gudang bahan baku maupun bahan pembantu.
b. Pada Bagian Akuntansi, pencatatan atas persediaan belum terlaksana secara rutin dan baik, sehingga

-

sistim pengendalian intern atas persediaan belum

-

dapat terlaksana dengan baik.
c. Mekanisme saling uji dari berbagai bagian tidak da
pat dilaksanakan karena kurang memadainya formulirformulir yang ada dalam perusahaan.
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d* Pengeluaran baik bahan baku maupun bahan pembantu untuk proses produksi, tidak menggunakan Bon Pema kaian Bahan*
e. Pembelian atas bahan baku maupun bahan pembantu ti
dak menggunakan. Surat Pesanan Pembelian maupun BonPermintaan Bahan secara tertulis. Sehingga bagian gudang yang berfungsi sebagai bagian penerimaan ti
dak raengetahui apakah barang-barang tersebut benarbenar dipesan oleh Bagian Pembelian,
Demikian pula tanpa adanya Bon Permintaan Bahan. ma
ka dapat terjadi bahwa pesanan tersebut terlupakanoleh Bagian Pembelian dan tidak dapat diketahuinyasiapa yang membutuhkan bahan tersebut.
8,

Perbaikan pengaturan bahan baku dan bahan. pembantu da
lam gudang akan menyebabkan pemanfaatan penggunaan tem
pat dengan sebaik-baiknya dan memperkecil resiko rusak
nya bahan-bahan, dapat dibedakannya antara stock lamadengan stock baru serta mempermudah pada waktu penghitungan phisik.

5.2. Saran.
Dengan memperhatikan kelemahan yang terdapat dalamperusahaan ini, raaka penulis akan memberikan saran yang

-

penulis anggap perlu agar sistim pengendalian intern ataspersediaan pada perusahaan ini dapat berjalan sebagaimana-
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mestinya.
Adapun aeran-saran tersebut adalah sebagai berikut :
1, Didalam struktur organisasi perusahaan, pemisahan fung
si harus dilaksanakan secara tegas dan konsekwen. Bilamana perlu dibuatkan Job discription secara tertulis, agar masing-masing bagian yang ada mengetahui wewenangdan tugasnya, untuk itu perlu diberikan wewenang yang wajar kepada setiap bagian.
Dan untuk menghindari atau menanggulangi praktek yang tidak sehat, maka perlu ditegakkan suatu disiplin kepa
da seluruh petugas.
2* Penicatatan-pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing
bagian hendaknya dilakukan secara teratur, sehingga da
pat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.
Informasi-informasi tersebut hendaknya dibuat dalam su
atu laporan yang disajikan secara berkala dan teratur pula, karena laporan-laporan yang terlambat berarti
mengurangi nilai dan manfaat yang dapat diperoleh darilaporan tersebut.
3. Pihak menejemen hendaknya memperhatikan informasi-in

-

formasi yang diberikan oleh masing-masing bagian, se

-

hingga dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan.
4. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perusahaan ini
masih memerlukan suatu pedoman prosedur dan sistim akun
tansi yang lengkap secara keseluruhan, Namun hal ini
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harus diimbangi dengan pengadaan tenaga yang berkwalitas
dan beritikat baik, yang didukung kemauan untuk melaksanakannya,
Sebagai kata penutup penulis berharap semoga perusa
haan Pengolahan Coklat PT ,r X " Cabang Surabaya ini, menyadari akan pentingnya pengendalian intern yang memadai, yang
akan membantu mengaraankan dan melindungi harta perusahaan khususnya persediaan, daripada kecurangan, kerusakan dan

-

kerugian lainnya serta meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan.

*****
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Surabaya

KARTU GUDANG

NO. KARTU:

NAMA BARANG:

TANGGAL KETERANGAN
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HA

B

I

P £ I* D ft H b l ( (V "

1.1.

a^aan^an 13mum

*nhv/a ketena^aker ja^r: -neruprkan suatu topi!!: yan£
^enarik *iiantara topik lainnya urtuk Hi,b^has .
’aT ini dapat dimengerti bila nendasarkar pemikiran yang
unu^ ditorima yaitu tenaga kerja mepjadi motor kegiatan
yang akan merubah sesuatu kearah yan^ lebih baik atupun ke
arah sebaliknya .
Seperti kita ketahui,tenaga kerja merupakan salah satu un
sur dari faktor produksi dan berpengaruh terhadap pelaksa
naan proi.es produksi ,
Oleh karenanya ,tenaga kerja perlu dikelola dengan baik
guna tercapainya hasil yang optimal.
Akibat pengelolaan tenaga kerja yang keliru dapat ditunjuk
kan

ia lingkup raikro ataupun makro .

Dalam lingkup mikro ,akibat ini adalah kelanjutan dari udcth

bft^ar bagi perusahaan yang mela kukan kegiatan proses

produki-ii dengan menggunakan banyak tenaga kerja *
Sedan; Vf*n dalam linrkup makro da p?>t dilihat pada keselurufj.-in ^'iri sistem-sisteui ekonomi secara nasional yaitu pe
nraru^umn yang beSar dan *uenjadikah beban bagi nefara.
\ki:>at Lainnya dapat berupa aspek kebudayaan,sosial,politik.

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Aapek ekonomi dalam 1.in£hus

.ikro akan banyak diba

has dalam jkripei ini pada perusahaan yan*; diambil sebagai
contot untuk difcrr^s •
Pembahasan ini memberikan arti bah 'a
TiengUasilken suntba^grr yang berarti pad

-iaga -<erja selain
tercapainya produk

tivitas,juga pada pelaksanaan efi^iensi serta efektivitas
kerja sebagai arah dan tujuan yan? a^an dicapai kemudian •
Sehingga 'velanjutan dari perencanaan ter.aga kerja harus te
rus diKelola dengan baik secara berkesinambungan,sekaligus
untuk

.engurangi raasalah-raasalah ketenagakerjaan dari kesu

litan yang mungkin akan timbul •
Dari ^emungkinan aiasalah tersebut adalah pengupahan dan at
au penggajian •
Fengupahan dan atau penggajian

erupakan nomok ba

gi setiua pihak yafig terlibat dala^c *eputusan ekonomi ,
Pengupahan msnjadikan'p^rhatian utaj,ia yang :fenyangkut pro
ses produksi yaiti* sebagai beaya tenaga kerja langsung dalam harga pokok produksi •
Sedangkan penentuan seberapa besar beaya tenaga kerja yang
aka*: digurakan memerlukan penanganan dan perencanaan yang
baik serta tepat giina memberikan pembebanan yang tepat de
<ni ',ian halnya dengan pembayaran upah »
Dalam pelaknanaar pembayaran upah meraerlu an suatu rencana
termdu dan siutematis dari aerangkaian informasi akuntansi
yan.*;' b^rhubun./tn ienv n a^t vi as yan*

i©a a'nbatkan timbul

nyn re iDay-rari ura’
r dan alau 4
<faji *
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fnformas! doini inn perlu banyak didukurp o*eh perangkat
yang "lemaaai seria uudah untui* uLWsu

^ oleh semua bagian

yang torlibat d?lam organisasi tersebut •
Peraug5nt,mulai dari ala. pencatat waktu satipai kepada keputusan untu! pe-bayarai upah dap atau ";aji harus diterapkan sebaik nungkin ^enurut keadaan yang ada serta kondisi
yang -reliugkupinya .
Kemudian ca tatan^catatan aengenai seran*;- "ian .terja dari
pekerja atau karyawan harus pu.la ..e^adai dengan baik dan
dilaporkan kepada pihak rnanaje-:ien data';, bentuk laporan-laporan .
Laporan denikian eepantasnya dan seharusnya

-erupakan gam

baran pelaksa.iaan pengupahan dan atau penggajian yang ber
awal pada sunber infprmasi kerja dari karyawan •
Sedangkan cumber informasi tersebut ternjsundalam sistem
yang terpadu ,
Keadaan de ikian dimaksudkan dalam usaha pelaksanaan pengu
patan dan atau penggajian yang obyektif serta sesuai de ngan hasil .erja dari Karyawan yang bersangkutan •
F<vngupahan aan atau peir£ajian yang tidak obyektif akan mem
berikan akibat besar berupa kesenjangan diantara semua pihafc yang terlibafc dala'? organisasi tersobut •
Dengan keadaan tersebut :.iaka irfor asi yang terpadu
: rang ^ian yang s1’ste^atis perlu di NUukar •
*

:>ig'i juga pelnksanaa*" pengawa«an *orja

pembayaran

upah -lar* gaji harus pula diperhatint> sun \guh-sungguh •
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r.v."

a

"jsebngai contoh dala- pe babaear ini, -lelak-ukan

langkah-langkab t'engupaiiai; uau a -'U ;-orft:aj an yang praktis
da<i fnudah •
Pon.anganan dan

etode yang diguna an dan telah diterapkan

■emberikan akibat yang -rjeugarah kepada efisiersi kerja •
iarnur? dibalik senua itu, perusahaan ini belu;r;

enunjukkan

suatu pelaksanaan pengupahan dan ^tau penggajian yang obyek
tif

. Beberapa kelemahan yang terjadi dalg.m pelaksanaan pe

ngupahan dan atau penggajian akan raeraberiKan gambaran yang
unik dan menarik untuk dipecahkan agar nantinya dapat men
jadi suatu alat yang baru untuk Tengatasi hambatan yang
mungkin akan terjadi .
Dan akhirnya dapat menjadikan suatu ukuran bagi perusahaan
aparah telah melakukan suatu manaje'aen secara obyektif pada
senrua bagian •
Hal yang perlu untuk diulangi lagi bahwa pembayaran upah
oleh perusahaan dengan perhitungan yang cukup teliti dan be
berapa aktivitas pengupahan dan atau penggajian lainnya da
la> lingkup efisiejisi belum memberikan jaminan pengupahan
dan atau jJenggajian yang obyektif bila inforwasi-informasi
adanya pelaksanaan kerja yang mendukung pengupahan danatau
penggajian belu"i lengkap •
oleh karenanya,skripsi ini a*an

ien/'arah dan

enyangkut o-

byefttivitas pengupahan dan a au pen TajianjSehinrra iupah
yanp diteri«ia adalah obyektif dan diui'ung oleh sistem yang
baik pula •
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1 . Judul dan r’enlelasan

Informasi merupakan barlan yan^ per.ting bagi manaje
Tien, 'hususnya untuk kepentingan pen^arabilan keputusan ekonomi .t’crUemoan^n vaktu dan tehnolo i rnenyebabkan eema^in
efektifnya dan akuratnya informasi yang diberikan kepada
manajemen ..iemikian jura,pengupahan ian atau penggajian ha
ru

i.enunjukkan keakuratan dan ketepatan .

Karena pengupahan dan atau penggajian merupakan momok bafi
perusahaan maka pelaksanaan dan pen-^awasan aktivitas yang
rnenyebabkan pembayaran upah dan gaji harus diperhatikan de
ngan seksaraa,sehingga pelaksanaan pengupahan dan atau peng
gajian 'tersebut dapat membantu perusahaan raencapai tujuan
perusahaan •
Denman peraikiran di atas ,penulis mengambil judul berikut
ini:" SISTEM INFORi-IASI AKUNTANSI UPAH DAI M I

DAfl PENGA-

RUHNYA TERHADAP PENGENDALIAN INTESN PADA PENGGUNAAK
WAKTU KERJA DI P.T. "X"

Adapun penjelasan masing-masing kata dari judul di atas akan diuraikan di bav/ah ini sehingga lebih jelas maksudnya*
Sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan oleh
harry E,Cushing:’’Accounting Information System is defined
ae the set of human and capital resources within an organi
zation which is responsible for the preparation of financi
n\ information and also of the Information obtained from
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the collection and processing of transaction data
\rtinya kurang lebih adalah:" Sistem informasi akuntansi
didefinisikan sebacai kesatuan sumber daya manusia dan mo
dal yann; ada di dalam organisasi tersebut yang bertanggung
jawab terhadap penyiapan atas informasi keuangan dan juga
informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan process da
ta transaksi "♦
Upah dan gaji menurut Herbert mengatakan:"The term
v/uge is commonly used to denote payment for job performan
ce or servicesrendered,and is also used a general term to
indicate the different types of remuneration such as sala
ries^ piece rates,bonuses,and premiums".2
"The tern salary refers to the remuneration ofi executives
supervisors,offices employees,and salesman hired on a bas U is other than an hourly rate,such as weekly,biweekly,
serai, monthly,monthly,or annually ".3
Artinya fcurang lebih adalah:"Istilah upah,umumnya,digunakan untuk 't.enyatakan pembayaran atas pelaksanaan kerja atau jaaa yang diberikan dan juga untuk istilah umum yang

1*Barry E«Cushing;»Accounting Information Systems
And business Organizations.Addison-lVesIev Publishing Com
pany ,Inc.,!hillipines,197i,hal*14.
^.rlerbert G.£ollitsch and Adolph Langsher,Wage and
Salary Administratiqn.Second Edition, By south-'.Vestern Pu
blishing Co,Phiilipine,1970,hal.13•
5.Herbert G.Zollitsch and Adolph Langsher,loc cit.
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raengikutl borbagai tipe pemberiun upah yang berbeda sopor
ti i;aji,upr.'4 i.ionurui penyelesaian pekerjaan,bonus dan pre
mi". Jc-iajif.1 •ii Salary diartikan:“Gaji /nenglkuti pCuiberian
{;aji l;cp: u-i ok:;okut.it ,supervisor atau pen/';awas,pejabat ptj
milikjtian r'llcsman atas dasar jam kerja seperti mintfguan ,
dwi mint;;fuan,tengah bulanan,bulanan ,atau tahunan ",
‘e'jif';on<i.alLan intern dijelaskan oleh Holmes sehagai

berikut :"Internal control constitutes the methodes foll.ov;
ed by a c o l o n y (1) to protect asset;.;, (2) to protect against
improper asset disbursment,(3)to protect against the incur
rence of im;;ro‘
<0/ liabilities,(/|)to assure the accuracy
and dependability of all financial and operating informa
tion, (5) to judge operating efficiency,and(6)to measure ad
herence to company established policies".
Artinya:"Pengendalian intern mengandung susunan metode-metodo yan;* hnrus diikuti oleh perusahaan untuk rnelindungi
a&tiva,melindungi terhada* pengeluaran yang tidak v/ajar,me
ltndungi torhadap kev/ajiban yang tidak v/ajar,untuk rnenja'irLn koa!<u?vi tan dan ketorgantungan dari scmua inf or-iiasi ke
uan.an dan informasi atas operasifa## ditaatinya kebijskunnann perusahaan "♦

Sedangkan waktu kerja adalah jam kf:r

ja y**ng Minif/haruskrui para karyawan berada di tompat kerja
dan ;'iela!m' in pekerjaon pada jam-jam yang telah ditetapkan.

•S Arthur V.'.Holmes and Wayne .0vermyer,Auditing ,
itaadrpiis and procedures, riight Kdition,Richard D irv/ln,Inc,,
Illinois,! 0 , 1 ial,HP*
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Oengan demikinn ,maksud dan arti dari judul skripsi ini adnlah kes^tuan sumber-sumber manusi* dan modal yang ada di
dalam perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap
^enyiaoan untuk pembayaran upah dan gaji yang diperoleh da
ri nengunpulan dan rroses dari data-data pelaksanaan jam jam kerja karyavran .
Penyia^an untuk pembayaran unah dan gaji atas dasar datadata pelaksanaan jam kerja tersebut harus berpedoman pada
susunan metode-metode yang telah ditetapkan oleh perusaha
an ,sehingga dapat tercapai pendayagunaan sumber-sumber
tersebut secara optimal .

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Bagi kalangan dunia usab a pengupahan dan penggaji
an merupakan beban yang cukup berat
Beratnya beban yang ditanggu ng oleh perusahaan menjadikan
pengupahan dan penggajian harus ditangani secara seksama.
Pengupahan dan penggajian merupakan imbal jasa atas pelaksanaan kerja para knryav/an yang dicatat dalam catatan-ca tatan dan laporan - laporan ,
''fltatan tersebut berisi jam -jam kerja atau jam kehadiran,
sedangknn lanoranlaporan berisikan keadaan para karyawan
atau keteranjran karyrvmn pada saat pelaksanaan kerja .
Catatan dan *anoran tercebut *nerup; kan darar inforTiasi ba
manajemen untuk nembayaran urah dan atau gaji .
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lengingat pembayaran upah dan &aji begitu penting maka informas! "elaksanaan kerja n^ra karyawan hr.rus disediakan
dalam satu sistem yang terpadu ,
Perangiat yang ada harus mendukung tercaoainya pengupahan
dan penggajian yang obyektif diikuti dengan pengawasan ker
ja yang cukup ketat .
Di lain pihak

untuk maksud pengendalian intern,nerusaha

an harus menggunakan internal check sehingga informasi yang
dineroleh benar-benar menunjukkan ketepatan ,
Selain itufpara pelaksana harus bekerja sesuai dengan fung
si-fungsi yang dibebannya .
Demikianlah,penulis merasa tertarik akan topik pe ngupahan dan ^enggajian dilihsut dari sistem informasi akun
tansi .
Memang cukup banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang
terj^.di di perusahaan "X" ini dalam aktivitas pengu pahan
dan atau penggajian *
Kurangnya nerhatian perusahaan terhadap sistem pencatatan
waktu,pengawasan kerja dan fungsi-fungsi manajemen menye babkan pengupahan dan penggajian belum menunjukkan gambaran
ynn? ^e^enuhnya obyektif .
Oleh karenanya,sistem informasi akuntansi merupakan jalur
yang harus dilalui dengan seksama oleh semua bagian yang
ttrrltb.-t di Halam perusahaan ♦
h'erencanaan dan pengawasan yang baik atas sistem informasi
ak'?n membantu terciptanya aktivitas pembayaran upah dan ga-
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jl yang obyektif .

l./f# Tujuan

)alan skripsi ini ,r>embnhasan bertujuan memberikan
gambaran mengenai aktivitas perabayarar upah dan gaji,
Guna pelaksanaan pembayaran upah dan Taji tersebut perlu
kerangkr'

sistem informasi secara terpadu dan matang .

Dengansistem informasi demikian akrn danat memberikan keun
tungan bagi perusahaan dalam menetralisir kekeliruhan pe ngupahan dan penggajian ,
Sering dijumpai para karyav/an berkecenderungan untuk beker
ja lambat,pada saat kerja,yang nantinya dapat mengharapkan
jam -jam lembur .
Demikian juga,perhitungan upah dan gaji terjadi kesalahan
baik berawal dari pelaksana maupur data yang diperoleh ,
Sehingga langkah perencanaan dan pengawasan kerja harus disusun dengan baik menurut kondisi yanff ad<< .
Informasi yang diperoleh harus dicatat dan disusun secara
sistematis agar mendapatkan keakuratan dan ketepatan .
Dasar informasi perlu dipelihara dan diavrasi dengan cukup
ketat ,mengingat akibat-akibat nanti yang lebih buruk *
Oleh kftrenanya ,pembahasan skrinsi ini memberikan gambaran
sistem informasi akuntansi untuk
pah dan gaji yang obyektif secara

-'ksanpap nembayaran udengan tidak mening

galkan unsur oraktip yang ad^ .
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Oelain itu,pembahasan Lni bertujuan bagi perusahaan seba»gai masukan dan bahan pertimban^an yang baru dalam ran*.;ka
menangani pengupahan dan atau penggajian pada kondisi lain.
Tidak lupa pula,pembahasan ini dapat berguna bagi para pem
baca lainnya sebagai sumber peraikiran dan pembanding.

1.5* Sistematika Skripsi

Dengan maksud ,supaya perabaca dapat mengikuti bahasan skripsi ini dengan baik serta raenarik untuk dibaca
maka berikut ini disajikan sistematika skripsi:
Bab I

: Pendahuluan

Dalam bab ini,diuraikan secara f-.aris besar 'nen&enai panda
ngan umum penulican skripsi,penjelasan dari judul skripsi
alasan penulisan judul,tujuan penyusunan skripsi,sisteraatika skripsi,dan metodologi yang berisi mengenai permasalahan yang terjaai,hipotesa kerja,scope analisa dan penge
lolaan data •
Bab II : Uraian
■ab ini nenjel'i 'k?>n uraian teor;tis yang berhubtmgan deng
an aktivitas penfupahan dan atau penggajian •
i)al.‘vn teori ini ivtn dijel^ska^ ten tan
nn [o':av;ai,proi

v>r .^edur penerima

’Tt •encatatan 1a'>.tu, ~ib m .1 i,en^upa'ian ,

proaedur penbayaran u^ah aan atau ;aji ,
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f

M 1L I K
Uv,vPi K''USTAKj'AN
S

Bab

u 'rTA
a SB
d

,RUNOOA
A VA

III : Uraian Praktis

Dalam bab ini dikeraukakan mengenai aktivitas sesungfuhnya
atas pengupahan di perusahaan "X".
Uraian mengenai sistem penerimaan pegawai(prosedur),prose
dur pencatatan v/aktu, sistem pengupahan,prosedur pembayaran
upah,serta sejarah(secara singkat) dan struktur organisasi
perusahaan "X",
Bab IV

: Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan perraasalahan yang terjadi de
ngan pengujian hipotesa atas aktivitas upah di perusahaan
(P.T.)"X" .
Bab V

: Kesimpulan dan saran

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dan sekaligus
saran atas perraasalahan yang terjadi .
Kesimpulan merupkan hasil akhir dari bahasan permasalahan
yang terjadi atas pengupahan di perusahaannX’,dan akan meng
gambarkan tolok ukur pelaksanaan pengupahan •
Sebagai fertircbangan akan diberikan saran konstruktif atas
pengupahan sesuai kondisi dari sistem yang ada •

1.6. Metodologj

1.6.1. Permasalahan

Seperti tol^h iH jelaskan
-ter ja irerupakan

uitsur hop ye prn • >\*X •

Ounn menekan beaya produksi
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ngav’asan terhadap pengupahan *
Sedangkan keputusan pengupahan tergantung pada dasar pembcbanan yang digunakan oleh perusahaan .
(Jinumnya,perusahaan melaksanakan pengupahan atas dasar jam
kerja dan pelaksanaan pengupahan demikian dilakukan secara
sistematis. Pangkaian informasi yang lengkap ,akurat dan le
liti serta didukung oleh pengawasan kerja merupakan pengu
pahan yang obyektif .
Rangkaian informasi tersebut hendaknya diciptakan dengan
baik dal-wi cistern yang terpadu secara menyeluruh *
Catntan-c-atatan pelaksanaan kerja karyawan haruc dike.lola
dengan baik serta laporan-laporan lain yang berhubungan
dengan pelaksanaan kerja harus dibuat . Catatan dan lapo
ran berist pelaksanaan kerja merupakan cumber informasi
terpen tin; untuk pengupahan.Perangkat-perangkat informasi.
harus diduVu,, pula oleh para pelaksana sesuai dengan fun/?
sinyn .■\en nan di atas bermaksud mencapai pelaksanaan ak
tivitaj 1:0 .baynran upah secara obyektif*
he*

sabaliknya,perusahaanllX1,rcenunjukkan bahv/a

aktivitn.j ..rMi-:upahan boluia sepcnuhnya dilakukan dengan ba
Lk deiuikiai: ju*;a pengawasan kerja .
Enf tniiasi yanf diperoleh belu.n sepenuhnya member!’.an kosa
tuan

untuk p.elaksanaan pciubayaran uapah .

Kenyrtiwm uodkian diaKi-batkan oleh masalah-masalah yan:.
ter j--*L Ua’\«n fer.'Sahaan •
Ad,*itUii j.h'ws;’1all-iiiasalah di n-ikf.3ud idalah :
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- Pengawasan terhadap pencatatan waktu tidak ketat
dan relatif tidak ada,
Pengawasan dilakukan atas dasar kesadaran para
karyawan sendiri ,
- Tidak tersedianya data-data catatan perintah ker
ja lembur secara tertulis .
- Pengav/asan waktu kerja tidak begitu ketat,hal
tersebut didasarkan pada kesadaran karyawan.
- Adanya perangkapan fungsi,yaitu fungsi penggaji
an(pembuatan daftar upah dan gaji)merangkap seba
gai pelaksana pembayaran upah dan gaji langsung
kepada karyawan .
Dengan keadaan tersebut,masalah-masalah yang terjadi mem
berikan permasalahan bagi perusahaan yaitu :
-belum sepenuhnya obyektif

atas

aktivitas perabaya-

ran upah tercapai dengan baik •

1.6.2, riiriotesa Kerja

Dari kenyataan di ats,berupa masalah-masalah yau£
ti-nbul dalam perusahaan Remudian terjadi permasalahan,da pat diambil kesimpulan sementara ba*-M,a untuk ”’enf;?tasi per
^asalahan tersebut harus di> erbaiki Ian dikenoangkan sistem
informasinya demiKian ju^a pen‘~a\vasamy?) atas pelaksanaan
waktu kerja yanc digunak^n 'jleh karvn an secara terv-adu ,
Jika sistem informasi d:i *erbaiki ian dikem^angkan secara
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terpadu,demikian juga pengawasannya yang menjarain dilaksa
nakan kebijaksanaan pengupahan dan penggajian maka pemba
yaran upah dan atau gaji oleh perusahaan akan dapat sepenuhnya tercapai secara obyektif ,

1.6*3. ocope Analisa

Dalam bagian ini,pembahasan akan meliputi hubungan antara pembayaran upah dan gaji dengan jam kerja *
Hubungan tersebut hanya dapat tercapai dengan raelaui bantuan sistem informasi «
Penulis menganalisa perubah perub^h deraikinn di banian atau departemen produksi perusahaan "X*'.
Analisa ditujukan hanya pada karyawan non otaf saja dengan
upah dan gaji bulanan •
Analisa di bagian produksi diambil karena *>enyangkut produksi(proses produksi)dan sifatnya unik serta dinamis .
Selanjutnya dala^ pembahasan nantinya hanya disebutkan ba
gian pengupahan saja ,:nenging?t karyawan non staf dibayar
dalam bentuk upah *

1.6.
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1.6*4*1« Prosedur Penp.umpulan Data

Dalam membuat skripsi ini,penulis mendapatkan data
data perusahaan tentang aktivitas upah dan gaji dengan ja
lan raeraperoleh dan mengumpulkan data melalui

:

- Survey lapangan,yaitu mencatat'keadaan perusahaan
yang berhubungan dengan aktivitas upah dan gaji
melaui tanya jawab dengan para pelaksana,dilanjut
kan sodikit pengamatan langsung .
- Survey pustaka,yaitu mencari hubungan yang ada,me
ngumpulkan dan raelihat literatur tentang upah dan
gaji .

t eng’elolaan Data

Dari haail pengumpulan dan pengumpulan data melalui
survey Inpangan ke udian merabandingkan dengan survey pusta
ka maka dapat dia^bil kesimpulan dari nermasalahan yang
terjadi dan saran.
’jari pen^elolaan data tersebut diharopkan,nantinya,dapat
berraanfaat bagi semua pihak •
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BAB

XI

U R A I A N

T E O R I T I S

Pengupahan merupakan faktor dominan dalam menyelenggarakan kegiatan ueaha «
Hampir semua kegiatan usaha,khususnya perusahaan yang menggunakan banyak tenaga kerja,menghadapi beban berat dalam
pengupahan .Kiranya wajar mengingat pengupahan adalah bea
ya yang cukup besar dalam proses produksi «
Oleh karenanya,pengelolaan terhadap pengupahan adalah pen
ting sekali guna dapat memberikan ketepatan dalam pembeban
an harga pokok produksi .
Pengupahan banyak tergantung pada sistem dasar yang digunakan di masing-masing perusahaan,apakah menggunakan dasar
jam kerja ,output/produk,atau penyelesaian suatu pekerjaan.
Umumnya,perusahaan melaksanakan pengupahan berdasarkan jam
kerja . Karena begitu pentingnya pengupahan bagi perusaha
an ,maka perencanaan dan pengawasan terhadap jam kerja yang
digunakan karyawan harus ditangani secara baik .
Data jam kerja harus menunjukkan ketepatan dan lengkap,hal
ini harus dilakukan dengan prosedure pencatatan waktu yang
baik •
Demikian pula,aktivitas yang menyebabkan pembayaran upah
harus dilaksanakan dengan terencana serta sistematis yang
berguna sehagai informasi kepada manajemen •
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Sering dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil raelaksanakan pengupahan yang belum sistematis sehingga berakibat
terjadi kesalahan pembebanan pada harga pokok produksi.
Namun dalam perkembangan jaman dan tehnologi,informasi yang
lengkap dan akurat sangat diperlukan sekali oleh manajemen
guna keputusan-keputusan di bidang ekonomi .
Demikian jgga ,langkah-langkah pelaksanaan disertai oleh
p engawasan yang didukung dengan para pelakBana pengupahan
sesuai dengan fungsinya merupakan satu kesatuan sistem yang
lengkap sehingga pembayaran upah tersebut mencerminkan su
tu obyektivitas .
Dengan keadaan diatas ,maka pada bagian ini akan di
jelaskan sistem informasi tentang aktivitas pengupahan se
cara teoritis dengan tidak meninggalkan unsur praktisnya *

2«l«Prosedure Penerimaan Pegawai

Peneri.-naan pegawai merupakan kegiatan perekrutan
calon pegawai yang harus ditangani secara tersendiri dalam
upaya memberikan hasil yang optimal .
Bagi perusahaan untuk menyelenggarakan penerimaan pegawai
harus melihat pada data kepegawaian dalam upaya pencapaian
Hasil - hasil yang optimal •
Di lain pihak,data kepegawaian ini di^unakan oleh perusaha
ai sebagai upaya pemborian imbal jasa ut^ah yan*. pantas dan
layak untuk diterima .

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN
AIRLANGGA
- 19UNIVERSITAS
-

Dalam rangka perekrutan pegawai baru perlu dipertimbangkan
sumber-sumber perekrutan ,apakah dari dalaw atau luar peru
sahaan ,demikian juga media yang digunakan oleh perusahaan.
Kedua cumber perekrutan raasing-masing mempunyai konsekuensi
atau resiko yang baik positip maupun negatif tidak dapat di
hinJari oleh perusahaan •
Setelah ditetapkan sumber-sumber perekrutan,kemudian diada
kan penyaringan dan penyeleksian

pegawai yang akan diang-

kat . Dalam proses seleksi atau penyaringan ini hampir se^
mua perusahaan menggunakan formulir laniaran*
Formulir ini sangat berguna bagi perusahaan sebagai infor
masi yang pentinp; dalam menyeleksi pegawai baru .
Adapun fungsi yang paling pokok dari formulir ini dalam
memberikan informasi dijelaskan oleh ua. ry sebagai berikut
" ...Formulir lamaran merupakan alat yang baik untuk me ngumpul an data yang dapat dipercaya dan akurat dari calon
yang biasanya mencakup informasi tentang hal-bal seperti ri
wayat pekerj&^n. »sebelumnya,pendidikan dan kegemaran "»5
Para pela’rtar div.'ajibkan mengisi laraaran( formulir) disamping
membuat surat la aran kerja ,kemudian barulah dHdakan tes,
dan diinterview yang berguna untuk mengetahui sejauhmana

,.Gary itoosler,Personal oana.^euient, third edition,
Beaton Publishing Company,Inc•,198-,Terjemahan >leh A.rus
Dharma,Penerbit .rlangga, Jakarta,1986,Hal. 1 b l .
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pelamar tersebut memenuhi spesifikasi yang diperlukan pe
rusahaan dan selajutnya akan rcenjadi pedoman untuk rencana pengupahan,seperti dikatakan oleh Gillespie:"The appli
cation is then used to assist the interviewer in deciding
wether the particular applicant should be employed.If the
applicant does not meet specifications for the present openingfthe application may be filed for future referenced
Artinya adalah :"Surat lamaran,kemudian,digunakan untuk me
yakinkan petugas interview/pewancara dalam memutuskan apa
kah pelamar demikian harus diterirna.Jika pelamar tidak me
menuhi syarat fchusus untuk saat ini,surat-Gurat lamaran da
pat disimpan untuk referensi yang akan, datang u.
Bila pelamar tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh
perusahaan maka pelamar mengisi surat perjanjian kerja jtang
berguna sekali untuk rencana pengupahan dan dapat ditetapkan sebagai pegawai baru dengan ditempatkan pada pekerjaan
yang telah ditentukan,namun untuk sementara waktu pegawai
baru tersebut harus menjalani orientasi atau latihan peker
jaan guna menjalankan pekerjaan secara optical •
Surat perjanjian kerja ini berguna sekali sebagai data da
sar bagi departemen pengupahan/penggajian yang nfintinya a

6
.Cecil Gillespie,Accounting System,.rocedure and
methods,Prentice - Hall»Inc.,fin*lewood Cliffy,Kev? Jersey,
19?l,hal.359.
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kan menjadi sumbcr penting untuk pengujahan .
Bila terjadi pegawai yang keluar maka data kepegawaian ha
rus dirubah dan dipisahkan dari data pegawai yang mardh be
kerja,demikian juga daftar upahnya harus pula dipisahkan
nantinya .
Data kepegawaian ini merupakan data yang terpen ting bagi semua bagian yang membutuhkan,khususnya bagian
pengupahan/penggajian •
Data ini tersirapan dalam master file dan berisi data inenge
nai karakteristik pegawai/karyawan,latar belakang karyawan
pendidikan dan pengalaman ,informasi dasar penggajian,evaluasi pengalaman lalu,keadaan mental dan kesehatan,kemampu
an,sikap ,dan lain-lain • Data ini berguna,yang oleh 3arry
dikatakan:"This data file provides a basic source of infor
mation for decisions regarding assignment of employees to
positions,approval of raises and promotions,and selection
of supervisory and management trainees
Artinya :MFile data ini menyediakan sumber dasar informasi
untuk keputusan menempatkan karyav^an pada posisinya,persetujuan kenaikan atau proraosi,dan seleksi untuk latihan-latihan pengawasan dan manajemen
Semua data tersebut adalah tanggun^ jawab banian personalia*

7,Barry E-Cushing.Accounting information Systems
and Business Organizations,Addison-^'esley Publishing Compa
ny,Inc. ,Philippines,197^,hal*398 •
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2.2. Prosedure Pencatatan Waktu

Dalam pengupahan ,langkah terpenting adalah mendapatkan dan raengurapulkan data jam kerja yang merupakan dasar
terpenting . Data jam kerja ini merupakan sumber untuk peng
upahan yang diperoleh dari aktivitas pencatatan waktu •
Pencatatan waktu menunjukkan sejumlah jam kerja yang telah
ditempuh karyawan dalam kurun waktu tertentu untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu .
Pencatatan waktu merupakan informasi terpenting bag! manaje
men untuk penilaian pekerjaan,training dan sebagainya •
Sedangkan fungsi pokok dari pencatatan waktu dapat dijelas
kan oleh Gillespie sebagai berikut :"The time keeping func
tion can be classified into two principle divisions,nainely
attandance time keeping and shop time keeping".&
Artinya:"Fungsi pencatatan waktu dikelompokkan dalam dua
banian,yaitu pencatatan waktu hadir dan pencatatan waktu
untuk melaksanakan pekerjaan
Jelasnya,bahwa attandance time keeping berhubungan dengan
catatan total jam kehadiran yang telah dilakukan oleh Karya
wan dalam periode pembayaran,sedangkan shop time keeping
berhubungan dengan catatan waktu pekerjaan kerja oleh kar-

8.Cecil Gillespie,0£_c3^t,hal,364*
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yav/an yang diperoleh dari departemen tempat karyawan beker
ja • Fungsi pencatatan waktu ini da pat pula disebut sebagai sistem waktu yang diharapkan mencatat dan melaporkan
secara akurat data-data kehadiran karyawan,juga waktu yang
dipergunakan dalam menyelesaikan suatu tugas seperti job,
oruer-order ataupun proyek .Oata-data tersebut menjaai pen
ting bagi perusahaan mengingat banyak kejadian para karya
wan mencatat waktu dengan tidak benar sehingga dapat uenye
satkan untuk pengupahan *
Kejadian ini mengharuskan karyav/an untuk melakukan pencata
tan waktu yang benar dengan langkah-langkah pengawasan .
Sedangkan bagi perusahaan harus wembenahi prosedur pencata
tan waktu yanf sistematis .
Pencatatan vaktu yan^ baik harut, pula aisertai dengan doku
men-dokumen,sehingga dapat tercapai inforuasi yang tepat
dan lenf.kap

funa pembayaran upph yanf obyektif' .

oeperti Jikataknn oleh John Leslie: l,;*)c .luentt? prepared un
der a ti ,e system-such as time caro**,ti^e sheets,and job
car *.^-become official d^ta sources of important Later ^teps
calculation o r pay,and cost of l'bor".9

♦
Joh^ Leslie Livings tor a
iarry
v •m
3ern Accountin. Systems*Fourth >
:'f\1li ,k, >'>]? :nm.H
r
Company ,'>v: York , 1 9 7 h a l . .
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Artinya:"Dokumen-dokumen yang disiapkan dibawah cistern v/- 1;
tu-seperti time cards,time sheet,job cardo-menjadi GUtnber
data yaug resmi atas tahapan-tahapan penting kemudian,yai tu
perhitungan pembayaran dan beaya tenaga kerja" ,
Dengan demikian, time card (kartu waktu) dan kartu-kartu lain
nya morupakan sumber data yang terpenting bagi perusahaan
dalam rangka pengupahan .
Sehinr./:a -'.ebon&ran dari data kartu v/aktu ini perlu ditan^ani secara terpadu melalui proeedur pencatatan waktu ,
Umumnya di perusahaan-perusahaan besar,para karya
wan mempunyaipersetujuan dasar(a basic agreement) dengan
rikat buruh(a union)mengenai upah,jam kerja serta hal lain-i
nya dan keadaan dari para karyawan •
Keterangan ini menjelaskan berapa jam kerja yang barus dila
kukan dalam satu hari. Dalam keadaan normal,karyawan bekerja solama o jaw sehari dan 5 hari kerja dalam satu minggu *
Selain itu diperhitungkan juga adanya jam-jam lembur (over
time)yang mungkin terjadi,Jam lembur merupakan jam kerja
yang melebihi jam-jam normal, biasanya ter jadi pada hari-harl
besar dan pada caat order meningkat tajam «
Dalam pelakisanuan kerja nantinya,perusahaan harus berhatihati dalam mengav/aci jarn-jam lembur sebab banyknya kebocoran
pengupahail diawal’
i dari penggunaan jam-jam lembur yang semeo
tinya tidak perlu dilakukan oleh 'karyawan ,
Demikian juga,jam kerja perlu dibuat

roncana yang sir-itema*;-'

tic agar para karyawan benar-benar menggunakan jam kerja
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sebagai raana raestinya .
Dalam rangka melaksanakan sekaligus mendapatkan data jam ker
ja yang benar dan lengkap maka harus dibuat langkah-langkah
p encatatan waktu yang sistematis •
Untuk makeud tersebut,perangkat-perangkat yang menunjang ter
laksanajiyapencatatan waktu harus disediakan dengan baik „
Time card(kartu waktu) ,mesin pencatat waktuj tfak-, dokumendokumen lainnya merupakan perangkat yang cukup memadai •
Sehingga informasi yang diperoleh akan menjadi lengkap guna
pelaksanaan pembayaran upah .
Setiap karyawan haruslah mempunyai kartu waktu sendiri-sen
diri dan karyawan bersangkutan bertanggungjawab atas kartu
waktunya • Kartu waktu ini menunjukkan jam-jam kehadiran
karyawan dan berisi(intinya) nama pemilik,jabatan,departemen,hari,waktu yang harus dilakukan,jam kerja normal,lembur
dan tanda tangan •
iVewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan fung
si pencatatan waktu biasanya terletak pada petugas pencatat
waktu ,namun tariggung jawab ini tergantung dari perusahaan
bersangkutan .
Petugas ini bertugas menyiapkan kartu waktu(kartu hadir)se
tiap karyawan sampai nen',umpulkan dsn 'iien./anpaLkan ke bagi
m

penggajian

,

Adapun langkah-lan^kah pencatatan v.vnktu qdalali senagai beri
kut ,para karyavran,keti *a bel masuk iterjq berbunyi ,menL"art bil kartuhadirnya dari rak keluar ian raen^ecapkan pada inesin
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pencatat waktu . Rak kartu dan mesin pencatat waktu seharusnya diletakkan berdekatan ,biasanya mesin pencatat wak
tu diletakkan di dekat pintu masuk atau di lokasi terpu sat .Tujuan tersebut adalah »gar karyawan dapat lebih mudah dan menggunakan waktu pencatatan lebih cepat .
Pada saat karyawan mencatatkan kartu hadirnya dalam mesin
pencatat waktu,petugas pencatat waktu harus mengawasi jalannya pencatatan waktu .
Hal ini diperlukan agar karyawan benar-benar mencatat kartu
hadirnya dan tidak mencatat kartu hadir kawannya atau men
catat jam kerja yang dipalsukan •
Setelah selesai langkah pengecapan,karyawan diharuskan me
letakkan kembali kartu hadirnya pada rak masuk .
Kemudian karyawan memasuki ruarigan kerja,sebelumnya dia ha
rus menandatauganiterlebih dahulu daftar absensi yang telah
dibuat oleh petugas pencatat waktu •
Pada waktu karyawan bekerja ,pengawasan kerja perlu diperhatikan dan diawasi untuk menjaga kemungkinan karyawan ke
luar atau mangkir di tempat lain.
Petugas pengawas atau candor(bagian produksi)sesering mun'
kin mengadakan inspeksi atau peninjauan ke tempat karya wan bekerja •
oelanjutnya bila saat istirahat tiba*karyawan harus keluar
dari ruang Kerja dan ..ienuju tempat la--^ ua^iun tetap di lin
kun^an pabrik jyang tel^U litentuMn >leb perusahaan .
Karyawan diharuskan hanya ..embuat tan 1 tangan atau paraf
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saja pada buku absensi dan tidak melakukan pencatatan waktu
Tanda tangan atau paraf dilakukan para karyawan pada saat ke
luar* dan masuk selama istirahat .
Hal ini dilakukan agar karyawan benar-benar telah istirahat
dan supaya mengurangi langkah-langkah pencatatan waktu yang
tidak perlu dilakukan dalam kondisi yang meraungkinkan ♦
Khususnya untuk karyawan yang ingin keluar sebentar karena
ada keperluan tertentu(misalnya ada keluarganya yang sakit)
maka karyawan tersebut diharuskan untuk mengecapkan kartu
hadirnya di bagian (kolom)istirahat dan membuat paraf pada
buku absensi .Procedure pengecapan kartu hadir sama dengan
saat karyawan tersebut raeraasuki kerja bila karyawan terse
but

selesai keluar .Sedangkan pada saat keluar dari pa -

brik prosedurenya untuk mencatat waktu adalah karyawan -nengambil kartu hadirnya dari rak masuk dan nengecaj^kan pada
raesin pencatat waktu kemudian meletakkan kembali pada rak
keluar .Pencatatan waktu pada kartu hadir di kolom isttra
lat hanya dilakukan bila karyawan bersangkutan keluar dari
pabrik untuk keperluan tertentu(tentunyn dengan ijin dari
mandor atau pen^awafc terlebih dahulu dan dicatat keter \ ngan keperluan keluarnya)baik pada saat ;?aktu kerja dan
maupun pada saat Istirahat jam kerj

.

iJerlakuan khusuepun nerlaku juga untuk k z r y w a n yang terlarabat datangnya,karyawan

tersebut diharuskan minta i^i'i

terlebih dahulu ^6(.yaa mandor untuk menc-t-at kart^ ha^ic
nya dan karyawar-
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lambatannya . Kemudian,mandor akan memberikan peringatan
dan mencatat dalam buku catatannya atas keterlambatan kar
yawan bersangkutan . Bila ijin untuk mencatat kartu hadir
diluluskan oleh mandor(karena ijin bekerja diperbolehkan)
maka karyawan mencatat waktu pada kartu hadirnya dalam me
sin pencatat waktu .
Sedangkan bagi karyawan yang sakit maka ia harus membuat
surat keterangan tidak masuk kerja(dari dokter)atau surat
pemberitahuan tidak masuk kerja dan ditujukan kepada pe
tugas pencatat waktu untuk dicatat dalam buku absensi •
Bagi karyawan bersangkutan tidak perlu mencatatkan kartu
hadirnya dan kartu hadirnya menunjukkan tetap kosong data
jam kerja pada saat itu .
Selanjutnya bila waktu kerja menunjukkan telah selesai , bel akan berbunyi dan karyawan keluar dari ruang kerja ser
ta mengambil kartu hadirnya dari rak masuk untuk dicapkan
pada mesin pencatat waktu .Setelah kartu hadirnya diteliti sejenak kemudian kartu hadir tersebut diletakkan kemba
li pada rak keluar .Sebelum raeninggalkan ruang kerja kar
yawan diharuskan untuk membuat paraf pada buku absensi .
Untuk waktu kerja yang biasa (selama 6 jam),umumnya berlaku di Indonesia,jam kerja masuk pada pukul 08*00 dan
jam kerja keluar(pulang) pada pukul 17.00 ,sedangkan pada
saat istirahat mulai pukul 12.00 - Dukul 1^.00

.

Jam kerja bagi karyawan dapat pula bervarlasi ,se
lain jam kerja biasa tersebut,dan aerupakan jam kerja yang
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cukup dominan karena dapat memberikan dorongan kerja yang
lebih besar lagi • Jam kerja ini merupakan jam lembur yang
digunakan oleh karyawan diluar jam kerja biasa •
Dalam melakukan pencatatan waktupun,langkah-langkah untuk
mencatat kartu hadir sama dengan yang dilakukan pada jamjam kerja biasa .Hanya dalam bagian ini ,pencatatan waktu
harus diletakkan dalam kolom jam lembur •
Demikian pula,umumnya,karyawan melakukan lembur tanpa ada
jenjang istirahat .Kalaupun demikian yang terjadi maka kar
yawan tersebut tidak perlu membuat absensi pada saat istirahatnya .
Semua langkah-langkah pada saat pencatatan waktu dalam kar
tu hadirnya harus diperhatikan benar-benar baik oleh karya
wan maupun petugas pencatat waktu •
Perhatian ditujukan pada saat mencatat waktu pada kartu ha
dirnya.Misalkan karyawan mencatatkan kartu hadirnya dalam
mesin pencatat waktufsaat masuk kerja,datajam masuk kerja
harus tercatat dalam kartu hadir pada kolom masuk bagian k
kerja biasa (data jam masuk kerja pada pukul 07.00 hari So
lasa,sebagai contoh,harus tertulis dengan benar pada kartu
hadirnya ).
Selain itu langkah pengawasan juga perlu diperhatikan pada
saat pencatatan waktu (seperti dijelaskan sebelumnya) ,ha.l
ini didukung oleh Holmes :"In keeping the time record of
an employee,a tvne-recording clock system is best;but the
punching of the cards must be supervised,so that the cardr
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of absentees are not rung in ana out by fellow workers,
time clerks,or foreman
Artinya :"Dalam meraelihara atau nel-'ksanakan catatan waktu
karyawan,sistem catatan jam kerja raerup. kan yang terbaik,te
tapi pencatatan kartu tersebut harus diawasi,sehingga kartu
kartu dari karyawan yang tidak hadir ti da1' dicalah^unakan
oleh teman karyawan,petugas pencatat waktu atau pengawas".
Jelaslah bahwa pengawasan ini sangat penting sekali agar
nantinya data jam kerja menunjukkan keakuratan dan kebenar
an

,

Demikian pula ,sebagai langkah pengendalian intern atas pe
laksanaan pencatatanwaktu maka pengawas atau mandor harus
menyertakan catatan-catatan waktu kerja karyawan dengan
baik dan cermat .Catatan ini merupakan internal check yang
memberikan kecocokkan serta obyektivi^as data jam kerja •
Seperti dikatakan oleh Gillespie:"This record has the dual
purposed of(a)improving the internal control by providing
q record with which to check the attendance ti’ae record,
ma(b)of'lainlnL) production and job d m

required for incen

tive pay ana cost accounting (payroll distribution) ’’. H

10 • Arthur W. ••olmet. and, .Yayne o»- vermyr>r, •uc<itln£.
Standards and Procedures, if:hth dir. "ii,f*ichard i).Trv/in,
Inc. ,Horr.owood ,Illinois,! W j h a l . M >•
1 1 . Cecil
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Artinya;MCatatan ini mernpunyai dua maksud yaitu(a)memperba
iki internal control dengan menyediakan catatan dengan mak
sud mengecek catatan kartu kehadiran ,dan(b)mendapatkan da
ta pekerjaan atau produksi yang diminta untuk rencana pem
bayaran incentive dan akuntansi beaya (distribusi penggaji
an )
Setelah semua langkah pencatatan waktu diatas sele
sai ,pada akhir periode pembayaran upah,kartu hadii4 semua
karyawan dikurapulkan oleh petugas pencatat waktu ux.tuk di
teliti dan dijumlahkan jam kerja yang telah dilakukan oleh
karyawan. Rekapitu3asi ini akan dicocokkan dengan catatan
dari mandor mengenai waktu kerja yang dilakukan karyawan
dan bila terjadi kesalahan iiaka petu*as pencatat waktu ha
rus raengadakan penyasuaianwaktu yanj, salah ,demikian juga
daftar absensi harus diteliti dan dicocokkan, dengan kartu
hadir supaya karyawan yang absen benar-benar ada serta se
suai .Khususnya untuk jam lembur 'naka petugas pencatat wak
tu harus meminta bukti iari nandor beru,.-a bukti instruksi
tertulis untuk lembur,yang merupakan tembusan kepadanya.
tlal ini dilakukan supaya lembur tersebut benar-benar ada
dan sesuai dengan keadaan •
^ila semua langkah-lan^kah pengecekan ian perhitungan jam
Kerja telah selesai serta internal chco!* telah dil.ikukan
maka kartu hadir diserahkanke bafian pengupahan atau peng
upahan untuk dibb^t daftar Utah
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2*3* Sistem Pengupahan

Dalam rangka pengupahan ,penetapan dasar perabeban
an adalah penting dan harus dilakukan pada awal perencana
an pengupahan • Penentuan dasar pembebanan upah hendaknya
mencerminkan sifat dan jenis perusahaan,selain sifat dan
jenis dari produk sendifi *
Dasar pembebanan upah dapat berupa jam kerja,hasil output,
atau penyelesaian pekerjaan .
Dasar pembebanan ini dapat pula digunakan untuk maksud pe
ningkatan upah karyawan .
Bila telah ditetapkan dasar pembebanan upah maka perlu di
tetapkan rencana atau program jangka panjang pengupahan,
termasuk program incentive ,bonus dan premi .
Umuranya,perusahaan menggunakaia ' dasar jam kerja sebagai
rencana pengupahan .Dasar demikian menjadikan perusahaan
lebih berhati-hati untuk rencana pengupahan,sebab dasar
pengupahan ini lebih mudah dilakukan atau didapatkan kecu
rangan-kecurangan .
Kemudian penentuan upah juga harus dilakukan dan ditetap
kan atas jenis pekerjaan .Artinya besarnya upah juga dite
tapkan pada setiap jenis pekerjaan dan hal ini merupakan
penentuan atas penilaian suatu pekerjaan •
Sistem penilaian peKerjaan demikian digunakan untuk membe
rikan upah yang layak dan wajar .
Pengupahan tersebut,di perusahaan-perusahaan besar,men^.gu
nakan point system atau sistem angka yang berarti upah di
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berikan pada pekerjaan tertentu dan jika karyawan melebihi dari pekerjaan tersebut maka karyawan akan menerima ke
naikan upah •
Pelaksanaan demikian akan memberikan dorongan bagi karya
wan untuk bekerja lebih giat lagi dengan berpedoman pada
pekerjaan tersebut dan dalam kurun waktu tertentu •
Sebagai kerangka pengupahan yang lebih mudah dilakukan dan
memberikan informasi bagi semua pihak maka pengupahan de
ngan menggunakan klasifikasi menurut tingkatan pekerjaan
akan memberikan fasilitas yang cukup baik dalam informasi
nya

.Seperti dikatakan oleh Herbert: "Invariably,management

encounters administrative difficulties in distributing ve
ry small increments in wage differentials,To overcome such
difficulties and to avoid numerous complaints and grievan
ces,a pay grade setup has been found to be most satisfac
tory.A paygrade includes a combination of diffrent jobs,
with approximately the same number of point ratings,arrang
12
ed in the sequence of their evaluated importance".
Artinya :"Dalam keadaan tetap,manajemen menghadapi kesukaran-kesukaran ariministrativ dalam ^.endistribusix^n penaraba

1 ,>.Herbert C«£ollitsch and ;dolph l,an^sher,o£_cit,
hal.JIJ.
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han yang sangat kecil pada berbagai macam upah yang berbe
da.Untuk mengatasi kesukaran demikian dan menghindari bermacam - macam keluhan dan hambatan,kesatuan tingkatan pem
bayaran merupakan cara yang paling memuaskan untuk mengatasinya • Tingkatan pembayaran meliputi kombinasi dari ber
bagai pekerjaan yang berbeda,dengan perkiraan atas sejumlah
tingkat nilai yang sama,dan diatur secara berurutan atas
pekerjaan penting yang dievaluasi " .
Dengan.klasifikasi tingkatan pembayarandari berbagai macam
pekerjaan akan menimbulkan pembayaran upah sesuai dengan
hasil pekerjaan

dan dapat mengatasi atas kesukaran dalam

pengupahan . Selain sistem tingkatan pengupahan diatas,pe
rusahaan (manajemen)seharusnya oemberikan bentuk pengupa
han lainnya guna aapat melaksanakan imbal jasa yang layak
sekaligus memberikan kepercayan kepada karyawannya dalam
melaksanakan pekerjaannya .
Bentuk itu adalah berupa kenaikan upah dari waktu tertentu
atas pekerjaan karyav/an dan kenaikan upah bisa dilakukan
selama periode atau selama tahun tertentu tergantung pada
situasi dan kondisi perusahaan .
Kenaikan upah banyak didasarkan pada penilaian pekerjaan
dari karyawan bersangkutan,meliputi pen^etahuan,kecerdasan
kualitas pekerjaan,loyalitas dan sebagainya .
Naraun yan * lebih penting dalam penilaian pekerjaan adalah
dasar ukuran yam-; aipakii >apakah kuantitas atau kualitas.
Pada perusahaan besar,kenaikan upah ini didasarkan pada
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prestasi Iferja atau disebut

‘erit 'tetin '(tin;;K*ta» kebnji

kan),yang berarti karyrwan diberikan suatu imb-lan atau

a

njaran tertentu atas hasil kerja yang roelampauhi dari biasanya(pekerjaan).Naraun istilah ini belum sepenuhnya raembe
rikan pengertian yang tepat hanya penggunaan istilah terse
but digunakan untuk menyatakan ganjaran atau upah*
Hal ini dijelaskan oleh Herbert:"Although the expression
merit rating is used considerably,its meaning is not al ways properly understood."Meritndenotes a praiseworthy qua
lity deserving a rev/ardH.13
Artinya:"heskipun pernystaan merit rating digunakan cukup
pertin:bangan,namun arti ini tiaak selalu di' engerti dengan
sebenarnya • verit1’ menunjuk p ^ - kualitas yan^ pa tut dibe
rikan dalam bentuk jas;-s ganjaran vcau up;.?h '.
Jadi merit rating digunakan se-.-i^ai penilaian seseorang atas pekerjaannya dalarr. rangka kenaikan upahtaemixi.ian juga
dikatakan oleh Gary:,!--nyaran bajik atau

kenaikan bajik

merupakan suatu kenaikan ...ajiyan^ diberikan Kepaua seorang
pegawai atas prestasi pui'oranf sn yang. dicapr i % ^
Dengan demiician, sister penj.u* /,an memberikan y .j-iran yantJ
lebih jela^ dan inform tip.Seaari£kan penilaian prestasi

1 % .eft,-..-} -t 't. ' 11 .tac ■
> -‘h >
uni. 1>.
1 .Gary
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atas pekerjaan karyawan didasarkan pada data-data karyawan
tersebut dari file di bagian Personalia dan catatan-catatan kehadiran atau absensi dari petugas pencatat waktu •
¥

2.4. Prosedure Pembayaran Upah

Informasi jam kerja dari kartu hadir merupakan da
sar bagi pelaksanaan untuk pembayaran upah,
Pembayaran upah mempunyai fungsi sebagai pengeluaran uang
yang diberikan kepada karyawan atas pelaksanaan kerja da
lam periode pembayaran •
Sebagaimana telah dijelaskan sebeluranya,informasi jam ker
ja yang diperoleh secara akurat dan tepat serta lengkap a
kan memberikan akibat pada pembayaran upah yang obyektif,
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan satu kesatuan sis
tem yang terpadu guna tercapainya obyektivitas •
Pembayaran upah perlu ditangani secara sistemati.s,mengi ngat cukup banyak hal yang dapat memberikan kesempatan pa
da para pelaksana pengupahan untuk melakukan penyalahguna
an upah untuk kepentin^an pribadi atau persengkokolan(co
llision) .biasanya dalam melaksanakan pengupahan ,tanggun&
jawab dan v/ewenang terletak pada bagi sn *enn ajian( payro 11
seperti diMtakan oleh \iillespie:,,,The work of the \ ayrol '
department

lay be outlined

fol Iowa: ,1 ^calculating the

payroll;...,(^)'!aking the fwllowtnj

statements and reports

.,,.,(3)Keeping payroll statistics for sue* functions as
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personel,industrial relations,and so on, (^Hiaintairiing re
quired files",15
Artinya:"Tugas departemen penggajian neliputi:(l)Perhitungan upah/gajih;#,*(2)Membuat daftar-daftar dan laporanlaporan berikut:..*,(3)Iienyimpan data-data statistik pengu
pahan/penggajian untuk fungsi-funtoi j-crGonalia,hubun^an in
dustri dan sebagainya, (if)Memelihara file-file yang diingin
kan ",
Dalam pembayaran upah maka dasar data jam kerja dikumpulkan
guna dihitung seberapa besar upah yang akan ditorima oleh
bagian penggajian kepada karyav/an .
Hal tersebut '..erup^kan tangoing jawab bagian penggajian*
Sedangkan untuk dapat .emi^rikan pengupahan yang obyektivi
tasnya paling ting^i 6if.erlukan dokumen dasar yan& lengKap
sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada •
Dokumen tersebut merupakan informasi penting bagi. perabayaran upah dan menjadi su^ber utama bagi informasi akuntansi
yang berasal dari tran^aksi pelakoinaan kerja .
Penulis meuberiAan pen^ortia obyel;lif(secara garin besar)
yaitu semua ke. ia**&n harus Jiaukun^ dan aibukci/an antara
porv/uj*: 'an n.y te

de.Tit

an bukti-bukti ya.

a i l l e b . u ^ up c i t , il.
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meliputi bukti secara tertulis dengan pengesahannya .
Seperti pengeluaran kas harus a<r buV tt nemintaari *a; *‘e
ngan tanda tan an yan*; bersan'^fcuian dar. disyabkan oloi
ra pejabat yan^ paling berwenanr .
Oleh Paton dan Littleton -Aikataknn:"Jadi akuntansi tid-v<
raendasarkan dirj pads obyektif inutlak 'tielainkan pad?? obyek
tifitas yang paling tinggi pada waktu transaksi terjad' de
ngan pertimbangan keadaan dan tersedianya infornasi pada
waktu tersebut , ...I'emang setiap transaksi yang dicatat
harus didukung oleh bukti transaksi yang obyektif
Selain itu memberi^aT) tambahan bagi, obyektif,penulis
mandang bahwa faktf. yang diungka>*an oleh bukti tersebt-t
tidak dipengar^hi oien orang perorang (personal bias ).
Olehkarenanya,ucrsu^f*n das.'T tersenut harus otentik dan he
bas dari 'tepontin, ar rribadi .
Adaj)Ut

anfAah-langkah penbayaran upah ad.ila'i rie-r*

£ai berikut perta'na narue dikumpui.Kan kartu hadir yanr
rupakan dokunen das'-.r.

Dokumen dasar ini r.e>.n]at jam *erja para karyawan dar «erupakan infor> as1 .it<, i .uokumer *a->ar ini oleh Burry •.«flu".hing dikat^.a >: •*•i* incuineat serve as the basic tnr> 1 t'-*

16. Suward.jono, L'oor*. Muu't n/Af
kiran i \TQ'l M " *» r tenU-»:
r* * ?
roan,;Hp-’i-;-Vo; y 1 •»r**«,, s, 1 1•5 *
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the payroll calculation and paycheck preparation function”.
Artinya:"Dokumen ini merupakan input dasar guna fungsi-fung
si perhitungan pengupahan /penggajian dan penyiapan daftar
17
pembayaran " v '
Selain kartu hadir juga catatan-catatan karyawan dari pengawas atau mandor produksi.Seperti dikatakan dalam bagian
pencatatan waktu(prosedurnya),tugas dan tanggung jawab peumpulan kartu hadir adalah bagian pencatat waktu(tergan

-

tung dari perusahaan bersangkutan).
Data-data jam kerja dari kartu hadir tersebut oleh bagian
penggajian diproses untuk dihitung upahnya .
Bagian penggajian akan memisahkan jara-jam kerja karyawan
untuk waktu kerja biasa dan waktu lembur .£eraisahan waktu
ini harus dilakukan agar perhitungan pengupahan ini lebih
tepat dan informasi upah menurut waktu kerja tersebut mem
berikan gambaran kepada semua pihak adanya pelaksanaan wak
tu kerja yang berbeda •
Setelah peraisahan data jam kerja,selanjutnya dihitung upah
yang akan diteri-na dengan cara men^alikan jam kerja dengan
tarip upah Betiap jamnya atau dilihat pada klasifi*asi u pah pada setiap jamnya menurut jabatan atau pekeri^annya.

17.
Barry E.Cushing,Accounting Information ..vstoms
and Business Organizations, Addison-’,'/esley Publish-1n': Com
pany, Inc. jPhilippineSjl^'^jhal^
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Pada tahap perhitungan ini ,langkah pengecekan terhadap
perhitungan adalah penting eekali .Perhatian harus diarahkan pada perkalian jam kerja baik yang biasa maupun leiQ
bur »Di perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem pe ngupahan tersendiri. melakukan perhitungan upah berdasar pa
da upah pokok dalara mingguan atau bulanan «
Bila terjadi keterlambatan waktu kerja,maka karyawan ter
sebut dipotong upahnya dengan prosentase tertentu terhadap
upah pokoknya .
Kemudian diteruskan pada perhitungan upah kotomya,yaitu
ditambah dengan tunjangen-tunjangan lainnya dan kenaikan
up ahnya serta tarnbahan-tsmbahan lainnya •
Tunjangan tersebut dapat berupa riatura atau uang ,de*aikiac
juga tambahan-tarnbahan dapat berbentuk bonus,premi .
Setelah upah kotor diteritukan dan dihitung,selanjutnya di
kurangi dengan potongan-poiongan terhadap upah kotor untuk
menentukan upah bersih yan& akan ditertmakan kepada karya
v/an «Potongan tersebut neli.puti pinjaraan-pinjaman,asuransi
dan potongan lainnya ./i^ha^ai usaha untuk menghindari ada
nya penyalahgunsan poten /in upah maka harus diraintakan buk
ti-bukti yan£ otentik terhadap poton&an upah tersebut
hingga u^ah y.w

Jiten

Uary

brnar-bonar sejji 'ah 1

ngan hasil kerjany-i •
Sebaiknya dalar-> perhit-iri

pengupahan ini h^rus dipiGah-

antara petuga- perhitup.;

upah ponok ient;an petuga* perhi

tungan upah .-.ulor lali.i isahainenghindari penyalahfur^ti
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dana upah karyawan •
Pada perhitungan tersebut,data-data untuk men, .litung penda
patan harus dikurapulkan dengan lengkap,terutar * untuk men^
hitung pendapatan lembur maka bukti-bukti untuk melakukan
lembur harus didapatkan secara otentik •
Bila p erhritimgan upah telah selesai,bagian penggajian ha
rus membuat daftar upah(payroll register),amplop upah,jurnal gaji dan upah,catatan gaji karyawan .
Tugas tersebut merupakan wewenang bagian penggajian yang
telah dijelaskan sebelumnya .Dalam membuat daftar upah dan
amplop gaji/ upah,demikian juga laporan upah harus dilaku
kan pemisahan dan cenyesuaian antara karyawan yang masih
bekerja denf.an -aryawan yang telah berhenti .
Daftar upah

seuuat seraa karyawan yan^ a«.an raenerima upah

dengar upah bersih setelah dikuran^i den-ran potongan-potwngan(penguran;;
i
;an-pengurantan) upah ,
Sedangkan laporan upah berisi nama karyawan jbagian,upah
bersih yanf? aiterv-a ,periode pembayaran dan dibuat untuA
masinf-masiru Karyawan .Amplop upah harus ditulis denjar
informasi tentang nana,nomer amplop .Hal ini dilakukan ■
.
tuk raengecek dan memberikan dat** yang akurat terhadaj
bayaran upah sehin .ga oada saat v-e^bayaran u;>ah dapat di*
lakukun dengan teoat .
Selain itu juga disi,-.pkan pembayaran urar. jerupa cek ,c*
bayaran ber’j m cei ini banyak berraanfaat

perusahcs

antara lairi T.ance e*. •vengeluarar J.ani; \a..

arv lobih ,
IL 1 K

\V \A N
'U N lv i^ r sA S A^LANGOASKRIPSI
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Namun untuk Indonesia lebih banyak menggunakan uang kas
dalam pembayaran upah (untuk karyawan non staf)karena menyangkut unsur praktis .
Setelah disiapkan dan dibuat ,laporan upah dan amplop ,da?f
tarcek dikirimkan ke kasir guna mendistribusikan ke masing
masing karyawan .Untuk daftar upah(payroll register)diserahkan ke bagian hutang untuk dibuat jurnal vouchernya dan
cek aesungguhnyattiandiserahkan ke bagian kasir .
Kasir ,setelah menerima berkas-berkas(formulir-formulir)di
atas,mengumpulkan uang baik uang kertas dan koin untuk ee
lanjutnya diisikan/dimasukkan ke dalam araplop yang berisi
daftar upah masing-raasing karyawanPada saat periode pembayaran telah tiba ,semua karyawan me
nuju ke bagian kasir untuk mengambil upahnya •
Kasir akan membagikan amplop dan cek kepada karyawan ber
sangkutan .Keraudian karyawan tersebut dimintakan tanda ta
ngan pada daftar penerimaan upah ,
Tanda tangan ini dimaksudkan untuk pengendalian intern y-vig
baik dan juga untuk mengetahui bahwa upah tersebut telah
diterima langsun/r oleh bersangkutan •
Bila terjadi karyawan tidak masuk kerja maka karyawan ber
sangkutan dimintakan aurat kuasa mtuk
yang div/akilkan oleh ^udara atau larynva*
Dalam pengupahan tersebut Henry

bil upahny*..
i^n •

^ennatakan :

"When the payroll is paid in cash, the en.^ioyte' earnin' ,
deductions,and net pay are usuail.y prlnteo un the pay er -
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velope,and the employee may be asked to sign some kind of
receipt ",18
Artinya ‘
."Bila pengupahan/penggajian dibayar dalam bentuk
kas,pendapatan karyawan,pengurangan-pengurangan,dan pemba
yaran bereih biasanya disediakan/dimasukkan pada amplop
pembayaran ,dan karyawan dimintakan untuk raenandatangani
berbagai macam penerimaan tersebut ",
Tandatangan karyawan tersebut olel? kasir harus dibandingkan dengan tanda tangan aslinya yang didapat dari bagian
personalia.
Langkah ini berlaku pula pada penerimaan dalam bentuk cek,
karyawan harus raenandatangani pada penerimaan cek(daftar
t

penerimaan cek ).Untuk karyawan yang tidak raenrambil upah
nya sampai dalam jangka waktu tertentu ,amplop beserta la
poran upahnya diserahkan kembali ke bagian akuntansi seba
gai langkah pengecekan sedangkan uangnya diraasui''an ke da
na kas uraum lagi .
Setelah pembayaran dilakukan oleh kasir ,jurnal voucher ,
dan seaua daftar penerimaan diserahkan ke bagiar akuntant. 1
untuk dibuat jurnal dan pen^ecekkan •
Dengan demikian,pembayaran upah telah seiosai dilakukan

16, Henry U.tialuza, ^laments of accoimtin
systems
approach,,*c.Grak/ - Hill Comran> jf Canad' Limitfx. ,1%,,
hal.?26 .
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menurut kondisi yang ada ,
Namun perlu diperhatikan benar-benar bahv/a langkah-lang.kab
pen^endalian intern diarahkan pada pelaksanaan yang baik ,
Dalam pembayaran upah ini maka bagian pe'nbayaran(kasir)ti
dak boleh berlaku sebagai petugas penghitung pendapatan/apah karyawan demikian pula,dengan tuffas pencatatan/perhitu
ngan jam kerja harus terpisah dengan pembayaran upah .
Hal tersebut dijelaskan oleh Holmes:"The paymaster-not a
member of the accounting department and not the person who
originally computed the payroll-should pay the employees’1.19
dan yang lain adalah:"f‘!mployinent,timekeeping,and earnings
record procedure and payment must be completely segregated
from one another in order to assure accuracy and correct
ness of payroll procedure
Artinya:" Pembayar -but an 1ah an^got* dari departemen akun
tansi dan bukanlah oran,-_ yat>; menghitunf pentfupahan-seh**rusnya membayarkan kepada karyawan
Dan selanjutnya :"Prosedur pencatat v;aktu, pencatat perhi
tungan pendapatan,penerviaan

e*:a\vai den r?n ^cml)ay->ran h,^.

rus benar-benar terpisah tari banian satu dengan van1 lai
d^lam upayp meynkinkaa keaViratan dan kebenaran i^ri pro
sedur pengupahan/pen. •ioign'1.

• Arthui?
13f
/ .

.i olmes

■■’O. Ibidjhal.l
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Sebagai lanjutan dari bab sebelumnya,pada bagian
ini akan diuraikan secara jelas keadaan sebenarnya atas
aktivitas pengupahan dan penggajian di perusahaan"X".
Dengan banyaknya karyawan dan besarnya perusahaan menjadi
kan perusahaan "X" ini mengelola usahanya dengan cermat.
Mengingat besarnya karyawan,perusahaan mengatur segala se
suatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan*
Agar supaya,karyawan dapat bersama-sama bertanggungjawab
terhadap perusahaan maka dibentuk Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SP5I) •
SPSI ini merupalvan badan komuniKasi antara karyav/an dengan
pihak perusahaan aan len&an osdan ini bila terjadi suatu
masalah yang berhubung?:n den; n ketenc..t/akerjaan dap it diselesaikan sec *r« axlamasi •
Sebagai lanjutannya,p^ruoah..ian fuen .eluarkan Kesepak: t-in
Kerja i3ersama(kjiwi) iieb.^ai uti ru-» y.mt acn^ikic

sp l u .

pit;

di perusahaan ter.'obat •
Dalara KKB torsebut terJapat infurwasi yanf cukup pr-ia' in*
ba^i pira Anrya;...u, untuk p(»T«

'!:-r p n • fji i •

Jen,, n ini’orvisi yanr >h-rhuo'.r-i, n i~m
pen,.,

jian be art i

nyak upah uan
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Demikian juga informasi penting lainnya mengenai waktu kor
ja ,jam-jam lerabur ,sistem penggajian .
Untuk lebih jelasnya gambaran praktis dari perusahaan "X"
berikut ini akan diuraikan kegiatan dan ,eadaan pengnpahan
dan penggajian dengan seks^aia •

3.1. Se.iarah dan 3truktur Orggnisasi

3.1.1. Se.iarah

Perusahaan "X" ini merupakan suatu badan usaha
yan* ber*'erak dUlera biding produkai ninuman bir aan berben
tuk Badan 4ukum eerserc^n i'erbatati .
/••r^rit Undan^-undan,1 llet a m

Di uirikm

v
’.I.dalan rangka

U.U.::o.l tahim ] % / :IJndang-unuan£ H.r.A.
Kantor pusat dl ua^arta dan perseroan if.^ipunyai
bir ,yaitu ii :>urabaya ian n

pabrik

range ran* ,

uairik. .r> olea persoroan T>el~ia J?- -nr an

Perusahaan hi

5 Juni 1 it"-) dengan :

bra dengan a«te uo.o,
laiiJch Indische

j

r-

rv.re ver

L* rbruuwerijn N. V. ■ dan berkeo j

Si

berian •
t'-.ihun \)$

r»- 1

(’rsob.^

a j:an t i

.*■-

. . j?,.,

:*'«aerlansch 'n . -che ,>i orbrouv.erij

'Uippij

kedudukarmyf*

ar^biyr f .f.ruai

>M . ndahkai* i a n

< eaar, <i-

rubahan di ,)#.v ?cno ^ou.-ant ■-.ant -il

> r .rh± •i

o, ptemoer

i^engr.n njenorirn- .>aham-s.*au[i priories ...eineken1s
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werij Mij N.V.di negeri Belanda mengadakan perjanjian de
ngan Heineken*s Nederlandsch Indische Bierbrouwerij N.V.yang
berisi: a)«H*N«I.B.M diijinkan untuk memproduksi bir dengan
nama Heineken*
H.N*I.B.M*dapat pula memulai dengan memproduksi
Java Bier dan Java Donker.
b).H.B.M.membantu untuk tehnis,pembuatan bir dan ke
uangan •
c).H.B.M.diserahi pengurusan perabelian bahan baku
di luar negeri yang diperlukan oleh
Kemudian pada saat penyerahan kedaulatan R.I.nama perusa
haan diganti menjadi Heineken*s Indonesische Bierbrouwerij
Maatschappij N.V.
Pada tahun 1961 Heineken Bier dirubah menjadi Bir bintang
dan pembuatan

Java Bier dan Java Donker dihentikan .

Pada tanggal 18 Pebruari 1^7<? nama ileineken's Indonesiechc
Bierbrouv/erij Mij.N.V.diganti dengan P.T.Perusahaan Bir In
donesia • I'ahun 1975 dimulai pe-nbuutan bir raerk"Heineken"*
Untuk pengelolaan perusahaan maka Rapat Pemegan£
Sahara yang terkahir membentuk J Oe/an Pengurus,yaitu:
1.Dewan Komisaris yang mengawasi Dewan Direktur,totapi
tidak bertanggun^jawab atas unriakan manajeuen opera
sional*
2,Dewan Direktur bertanggungjawnb atas tugas manaje, t*n
dan operasional sehari-hari .
Tahun 1977 pembuatan bir tnerk rteineken dihentikan •
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Bidang usaha perusahaan a^alah memprodukni bir den rjn merh :
- 3ir

Intang dalam kenasan botol besar f? 620 botol;bo-

tol kecxl C? >20 cc;fust(tong)@ 20 liter dan JO liter.
- Bir Hitam Guiness dalam kemasan botol kecil @ 330 cc,
- Green Sand Shandy dan Freezy Malta(sedang berproduk si) •
Selain itu masih ada rencana raemproduksi minuman lainnya.
P.T, Perusahaan Bir Indonesia telah melakukan penjualan ea
hamnya,kemudian dengari persetujuan Pemerintah

I.naina por

seroan diganti menjudi P.T.Multi Kintang Indonesia .

3-1. J. Struktur Or?,aniaasi

5 (1 i•ia) ^r> '»•»•*» n

Dalam **-or*' ahaan ini ter.?--*

dan merupakan pembagian aecara £ar U» besar serta a a e in r - w
sing bertuga& Genual dtcn sri jen^vi

structural .

Struktur or^anie-vsi dapat iilihst pada lampiran I,sf>iian£VM
job description maein4-~

.inu devote en adalah :

1. Chief •injF.ineorin v \ ;^part* -?r 'esin dan
bertan

un,

e^eliftar^ar)

’» .o-'t? M r l\x ;=». ;

ifjlrhf-airu'an oe*ei\.
n

-j.■-.■■■ in **-

n,

'» .j

i -ri-i

s<: -nai

en »'r>n uigas

■'

:.e

?i

*

e. r , ' on -

a.' ^

' I . <!r

1Mi f
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- Kelaporkan pekerjaan serta bertanggunf jav/jb
kepada irouv/erij Tana^.er ,
2. Production Manager (Departemen Produksi)bertang^ungjawab serta bertugas :
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas
yang aibebankan kepauanya dan merabawahi ser
ta mengawasi bagian-bagian di bawah departemennya .
- Melaksanakan pekerjaan pada proses produksi*
- Melaporkan pekerjaan serta bertanggungjawab
kepada Brouwerij Manager •
3« Brouwerij Administration (Doparcemen Adrainistrasi)
bertanggungjav/ab serta bertu/a*s :
- Melaksanakan pekorjapn sesuai

dengan tu^-as

yang dibebankgn kepvianya dan membawahi serta
mengawasi bag:an-bafpan di bawah departenennya

.

- Melaksanakan pekerjaan pada bidang adminis trasi

dan keuangan •

- Melaporkan pekerjaan sert^ bertang^un^ja-ab
kopad'i irouwerij '‘ana,,nr •
l\* Industrial

'f'lation

tri) bert arfun J'^.iab

{ /cr.xrv." <n
Ian

•

- Melaka.-m k^n ceker0aan
yanj

V)Qbank: n \q p

bertu, ;us ten ,arasi
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partemennya «
- Melaksanakan pekerjaan pada bidang personalia •
- Melaporkan pekerjaan serta bertanggungjawab ke pada Brouwerij Manager

.

5. Internal Service (Departemen Jasa) bertanggungjawab
dan bertugas :
- Melaksanakan tugas sesuai yang dibebankan kepada
nya

.

- Melaksanakan pekerjaan pada bidang unium .
- Melaporkan pekerjaan dan bertanggungjawab kepada
Brouwerij Manager .
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3*2. Prosodure Penerimaan Pe^awai

Kopogawaian merupakan data yang penting bagi peru
sahaan lerutama dalam rangka pengupahan dan penggajian*
WeY/enang terhadap penanganan pegawai adalah di bagian Per

sonalia yang dalam hal ini adalah Industrial Relation Of
fice (I'ifO) .
Sedangkan dalam melaksanakan prosedure penerimaan pegawai
adalah sobogai berikut :
Data pegawai dalam master file disusun dengan baik serta
disiapkan menurut urut-urutantertentu .
Bila perusahaan membutuhkan karyawan baru maka bagian per
sonalia mencari dan meneliti ke master file lebih duln.
Dalam proses penerimaan karyawan baru ini,perusahaan memberikan lowongan pekerjaan terlebih dahulu kepada karya
wan dari dalam perusahaan sepanjang karyawan tersebut meraenuhi persyaratan .
Persyaratan tersebut harus diikuti ke data karyawan pndo
master filo .
Setelah mendapatkan karyawan baru dengan persyaratan ter-

tentu maka data karyawan akan ditambahkan pada file chan^
es dalam master file

untuk selanjutnya disimpan ♦

bila penerimaan pegawai atau karyawan baru dari luar peru
Bahaan maka dibuat euatu pengumuman di mass media •

Dalam prakteknya ,kebanyakan karyawan baru ini diprioritns
kan p ui'i anggota keluarga karyawan perusahaan sendiri *
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Namun prosedure penerimaan tetap diberlakukan boik dari ang
gota keluarga sendiri ma»pun iari j:elamar luar perusahaan .
Para pelamar calon pegawai atau karyawan baru perusahaan di
wajibkan mengisi formulir lamaran kerja (dalam lampiran ? )
dan membuat lamaran kerja secara tertulis •
Setelah itu diadakan seleksi oleh perusahaan dengan test ,
dan interview .
Bagi pelamar yang beruntung dan lolos dari seleksi peneri
maan pagawai diwajibkan mengiKuti masa percobaan selama 3
(tiga)bulan •
A.pabila karyawan baru tersebut berhasil ;uelampui 'tiasa perco
baan dengan baik naka karyawan tersebut akan dikukuhkan men
jadi karyawan tetap Jan diberitahu secara tertulis*
Pemberitahuan secara tertulis tersebut berupa (semacam)su
ra t keterangan yaru, oerisi nama,pekerjaan,bagian,dan juga
tidak lupa besarnya upah atau gaji .
Sebelum karyawan di

tkan pada jabatannya m*.ka ia akan

mengikuti program orieutasi.
3agian Personalia aaan ".engkooradnvr program orientasi.
Setelah uelewati pr>-» ./**• diatas karya’van baru tersebut akan dibuatkan kartu hadir sesuai ba< Lan dan jabatannya oI ql bat hi l’ersoii ljj •
Dengan d ...aikiar,

I' H , . awaiaa ttl.A lit • jpau

pi di ba. tan teflon \i

ien<-, m

rs-

cermasuk lk .ir *n y -.nfT ti^.ik literi

ma •
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3#3«

Prosodur Pencatatan y/aktu

Perusahaan ”Xn dalam aktivitas proses produksi ber
sifat kontinyu dengan disesuaikan pada keadaan pasar .
Dalam produksi ,proses yang dijalankan adalah pertama melakukan pengutnpulan botol-botol yang telah dipakai menu rut jenis hasil minumamnya •
Botol-botol ini dibersihkan dalam bagian pembersihan bo tol atau jika botol kurang maka dibuat pemesanan botol di
salah

satu pabrik botol ,dalam hal ini P.N.Iglas *

Kemudian botol-botol tersebut diserahkan ke bagian pembo£olan untuk diisi dengan air minuman sesuai jenis dan takaran atau ukurannya ,selanjutnya iipres dengan tutup bo
tol dan dikemaai ■aenurut jenisnya #!aisalnya bir bir tang
dan green sands ♦
Karena sifatny? kontinyu maka jam kerja eehari adalah t
(delapan)jam dan hari ^erja adalah l) hari seminggu ,soluruhnya adalah <-r0 jam kerjs .
i-erusahaan
an jam \.erj

.en^juna-tan pe Laksanaar*

*tat. dasa.r satu-

seba.ai ukuran kerj? .

.aryavfan beker ja oelama h jau* den .*n jjr.t uasuk
'•vul 0 7 .0 . , i ..tLPr1.it '.■U''1,;! U **00
jam Xeluar psui
kerj

..n*? o

rhi ft re;-;u

*» rg

haan menreterai'i
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diikuti dan dipatuhi oloh semua karynwan.
Prosedur tersebut diantaranya se^ua ’-aryav/an diuaruskm
mencatat kartu a.iriirnya taasing-masing dan buksn kepunyaan
yang lain pada mesin pencatat waktu di tempat bekerj^nya,
Detnikian pula,setiap karyawan diwajibkan untuk roenjaga
dan memelihara kartu hadirnya .
Perusahaan mempergunakan alat pencatat waktu merk'^mano^'
dan merabagi kartu hadirnya untuk setiap departemen dalas.
lima(5 )warna jenis,Tnasing-raasing berv/arna abu-abu;hijau ;
orange;merah mudajdan putih •
Pembagian
kartu hadir ini menurut rarna jenis diaaksudkan
\
untuk raemudahkan pelaksanaan serta 'nonitoring pencatatan
waktu oleh -aryawan bersangk ’tan .jedan#*an kartu hadir i
ni mempunyai fingsi yang sa-na dengan departemen lainny-i •
Kartu hadir ini bertjj informasi jam ^erje bait biasa
pun lenbur ,narna karyawan ,bagian ,hari kerja dan toasa ber
lakunya .(lihat lampiran >)
Kartu hadir ini ol eh ‘vxg’an personal ia(y*mf tierbut*t)di11k
tribusikan ke rr.asing-?^r.t?ui * departc-.en dan diletr.k’'an -m-'i •
rak yan£ telah diseu'n an ^eba^ai teipat ponyi’ripanan .

oelain kartu hidir yaT»p >ii;;unakan sleh perusahaan ,cata tun l.”in tcn'^mi
iaoi

?i-.un -la'^m In*) 1 •i*iny
*r-v«vr'v' ' ;»t

>.m

n^anbil kartu h.-'dir^v- ui r~'* •ra « -<?l nr)

kan dalrm

^ v . ir
i•>*

on pC'j

-

nvc'r - t*-* - •.<tu .

“erin pencatat rai1
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pintu masuk bagian produksi •
Karyawan mengecapkan kartu hadirnya dalam kolom masuk dan
dilihat apakah benar sesuai hari (tanggal dan jaranya.
Pengecapan kartu hadir ini tidak menunggu bel tertentu dan
juga tanpa ada pengawasanpada saat pencatatan waktu •
Keraudian karyawan meletakkan kartu hadir tersebut pada rak
masuk tanpa ada tanda tangan absensi .
Bila terjadi ada karyawan yang masuk terlambat maka oleh
bagian

pengawas atau petugas absensi mencatat dalam buku

mengenai keterlambatan karyawan tersebut •
Namun karyawan yang terlambat tetap mencatat kartu hadir
dan mengecapkan pada mesin pencatat waktu .
Atas keterlambatan ini,karyawan langsung atau hari esoknya
dipanggil oleh bagian Personalia untuk dimintal:

k'etera-

ngannya tentang alasan terlambat dan diperingatkan ♦
Bila a’lasan terlambat syah maka kartu hadir tersebut diakui dan Personalia mencatat pada kolom terlambat dalam kar
tu hadir karyawan itu.
Karena karyawan dituntut bertantgungjawab atas kartu hadir
masing-masing dan pada kartu hadir tersebut t^rlihat adanya catatan perin&atan keras maka pen^awasan pencatatan
waktu rolatii tiaak aan

.

Kemudian pa a a j.-at pentat; tan Wf kta

lewu,k; r yawan roema

uuki ruant,an proiuksi aan oeKerj-* ^e^ iai 1 1
tada saat . el

:u, n <•.« rja

oesekali ^ n t

-as iiel.iAUK<>a ins[.<

SKRIPSI

*aryaw .r* cuKuj.

a i-*n

tu.

i*i oe<ier ja dan

ji terh.-'uai, karyawan an-

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 5$ -

tuk melihat apakah karyawan bersangkutan ada di terapat •
Pengawasanini tnemang relatif tidak ketat ,mengingat kondi
si terapat bekerja juga raenunjang adanya pengawasan .
Pada waktu istirahat ,prosedure pencatatan waktu
tidak ada dan karyawan langsung menuju

ke

ruangan makan-

nan untuk makan siang bersama .
Demikian juga »setelah makan atau jam istirahat telah selesai karyawan menuju ke terapat kerja seraula tanpa roengarobil
dan mencatat kartu hadirnya •
Bila karyawan keluar dari pabrik maka dia mengambil kartu
hadir pada rak raasuk dan mengecapkan dalam mesin pencatat
waktu di kolom keluar bagian istirahat

,kemudian ditulis

pada kolora keterangan tentang keperluan keluar,misalkan be
li rokok atau ijin untuk roenyampaikan bela sungkawa .
Petugas absensi akan mencatat dalam buku catatan tentang
ijin keluar .Atau bila karyawan sakit make karyawan harus
membawa surat keterangan dan banian Personalia akan menca
tat pada kolom sakit di kartu hadir •
Selanjutnya ,bila kary<*vau kembali oasuk La harus mengam bil kartu hadir dan ser^ecapkan J.*1.aoi mesin pencatat waktu
dan meletakkan kerabal.i pada rak
Ja d i
r^ k

pau.
masui

lorn k e l

vi

saat
ia n

u n tu k
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Perusahaan roemberikan waktu kepada karyawan selaraa 2 jam,
bila ada keperluan keluar untuk menyarapaikan bela sungka;va.
Pada saat jam bekerja telah selesai/^ry* v:an kembali mela
kukan pencatatan waktu .
Karyawan mengambil kartu hadir pada rak masuk dan menge capkan di mesin pencatat waktu pada kolom keluar bagian ker
ja

.Karyawan mengawasi sendiri kebenaran pencatatan waktu

tersebut #kalau sudah benar,kenmdian meletakkan kembali
kartu hadirnya pada rak keluar .
Untuk maksud control atas kartu hadir yang berisi catatan
waktu hadir karyawan ,bagian Personalia cukup meneliti ke
benaran dalam kolom kerja dan kolom istirahat saja

.

Terlihat control pencatatan waktu relatif kurang sekali ,
hal ini mengingatkan akan tangfunr jawab pada setiap kar
yawan atas kartu hadirnya *
Selain jam kerja biasatersebut ,waktu kerja atau
jam kerja karyawan dapat bervariasi aienurut jadwal produk
si yang telah ditetapkan sebelvmnya berupa jam lembur .
Artinya karyawar dap-it berkesemp *tan untuk mengambiL jam
lembur yang ditawarkan oleh pen^awad produk. 1 .
Jam lembur dapat terlihat dalam jadwal prod’w -i yant telah
disusun uebelumnya ,Aemudlan kary.-r.i'an 'lei*' i ^ukare^ !,<•ngajukan diri untuk bekerja lerruur .
Lembur dilakuirm olen karyawan ■,inoa ad"* In iruiisi tai-tali^
dari pentfawas produksi .
Dalam melakukan oeucatatan waktu sKaryawan aanya sekali

M 1 L I it
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mencatat kartu hadirnya pada mesin pencatat waktu ,yaitu
pada saat pulang kerja saja
Jadi karyawan mengambil kartu hadir pada rak keluar dan
mengecapkan pada mesin pencatat waktu dalam kolom raasuk ker
ja dan meletakkan kembali pada rak masuk •
Kemudian bila jam kerja biasa telah selesai maka karyawan
tidak mengambil kartu hadirnya dan ia tetap melanjutkan pe
kerjaan sampal batas kemampuannya •
Kalaukaryawan telah menyelesaikan waktu lemburnya ,ia mem
beritahukan kepada pengawas produksi •
Karena kemungkinan waktu lembur yang dilakukan oleh karya
wan tidak bulat maka sesuai dengan peraturan yang berlaku
waktu lembur tersebut dibulatkan dengan ketentuan sebagai
berikut : ’a).Waktu lembur kurang dari 15 menit tidak diper
hitungkan •
b).Waktu lembur lebih dari 1 ^ menit dibulatkan
menjadi £(setengah)jam .
c).Waktu lembur lebih dari ijam dibulatkan men
jadi 1 jam .
Kemudian karyawan mengambil kartu nadirnya pada raK masuk
dan .mengecapkan pada mesin pencatat waktu di kolom keluar
bagian kerja *
Sedangkan pengav/as produksi ,sebelumnya menyerahkan kartu
hadir ke raanajer produksi untuk di pnraf,terlebih dahulu
mengisikan waktu lembur karyawan pada kolom waktu lembur.
Jadi misalkan karyawan raelakukars kerja mulai pukul 07*00
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sampai pukul ly#li+ berarti karyawan telah rnelakukan lor: bur sejuralah 3 (tiga) jam .
Perhitungannya :
pukul 19.1^ sampai pukul 16.00 = 5 jaro +
menit
Karena faktor pembulatan maka waktu sejuralah lif menit tidak diperhitungkan

.

Dalam lembur ,perusahaan aempunyai 2 (dua)faktor dominan
untuk raenyelenggarakan proses produksi yang melebihi jam
normal yaitu :
1). Jam lembur yang direncanakan dan umumnya
disebabkan oleh karena faktor permintaan,
atau kebutuhan pasar *
2). Jam lembur yang aendadak dan umumnya Uisebabkan aloh. faktor tehnis dalam proses
produksi *
Kebanyakan dan kebiasaan yang serins dijumpai bahv/a jam lera
bur yang direncanakan terlihat palinr dominan ♦ .ial ini Tie
ngingat permintaan at;-u kehutuhan jasar inerupakm variabel
yang sannat elastis. ;>alam p rakteknya,karyawan berebut un
tuk mendapatkan kesenpatan bekerja pada jay lembur •
)ehin; ca terjadi se^i n t 'v.era^ian

*'ly^ny*

far».

.
‘nelaicukan oene*tatan waktu bai< u n t u 1 l}p\.
oa maupun jam .-\erja ‘e!-»bur,terjadi
n.^ecapkar
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kartu hadirnya di lain tempat atau bagian lain tpada saat
karyawan bersangkutan istirahat berdasarkan ijin tertentu*
Prosedur demikian karena terlihat adanya pengawasan yang
kurang dalam raelakukan pencatatan waktu •
Selanjutnya untuk kartu hadir pada jam lembur diisi dan
diparaf serta diserahkan oleh bagian pengawas produksi(pa
raf oleh manajer produksi) .
Dengan demikian,prosedur pencatatan waktu telah se
lesai dilakukan baik untuk jam kerja biasa dan lembur *
Kemudian setiap tanggal 15 dan 30 dalam sebulan,kartu ha
dir karyawan diambil dan diserahkan oleh pengawas produk
si ke bagian personalia • Setiap tanfpal

itu ,kajrtu had

ir karyawan diganti kartu hadir yan; baru sesuai dengan
data tanggal borlakunya • ftamun,khususnya untuk bulan Pe
bruari dan untuk selanjutnya penyers'ian kartu hadir akhir
bulan bersangkutan dilakukan £ -3 hari menjelang pembayaran upah , Dalam penyampaian kartu hadir karyawan sering
ter jadi adanya keterla'- hatan Tien^enai data jam ker jr Lembur • Data jar \er ja lenbur untuk periode bui.an b cri^ n p kutan kenudi an dioeb'w 'an *e periode bulan berihutn^ « .
.■ehin ga terj;- i penya <r •iar lota j* . verja letbur ,y--ng
''nenl'ir - i t *,

t. a ^ te» - t .
!mi: iisirlln

u^r:

rarv? san *!Ti-r.-i
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sal ‘'.an

•jo iV.vian j -j,
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gi dalam dua shift ,yaitu :
- Dinas shift kontinyu artinya waktu kerja yan£ bergili
ran secara teratur yang setiap saat hari kerja sama la
manya dan hari istirahatnya tidak jatuh pada hari yang
sama dengan karyawan lainnya .
- Dinas shift non kontinyu artinya waktu kerja secara
bergilir yang setiap hari sama lamanya dan istirahatnya pada hari Sabtu,Minggu,dan hari besar .
Sebagai bagian dalam proses produksi,maka tenaga kerja merupakan prosentase tertentu dari beaya produksi .
Perusahaan "X" telah memberikan gambaran secara garis be sar bah\?a beaya upah adalah sebesar lebih kuran6 30

dari

harga pokok produksi secara Heseluruhan ♦
Gambaran tersebut mestberikan jen^ertian brthwa beaya upah
tenaga kerja tetap merupakan nal. yan& cukup nendasar dalam
penentUan har^a jual •
Oleh kareranya,perusahaan telah menetip’.^n serai? l^.ngkah
yang siste'natis da3an --elakukan pencatatan waklu sebagai
lan^'kah aktivilas

^

\iv; han .

Aktivita^ ^encatata; r?^ti> ole'i «erusrV^an diha^ap\an untu .
raenghasil .an kuali ■ s ■''-ta
cleri. - ^
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3*4* System Pengupahan

Perusahaan "X " melakukan aktivitas usahanya tidak
hanya berpikir mutlak profit oriented*namun juga raemperha
tikan kesejahteraan para karyawannya.
H.al tersebut dapat tercermin dalam sistem pengupahan yang
akan memberikan peningkatan upah setiap karyawannya dalam
kurun waktu tertentu *
Dalam usaha memberikan informasi yang diperlukan semua pi
hakmaka perusahaan membuat dan menyediakan sistem pengupa
han yang terdiri dari 8 golongan upah

sesuai dengan 8- go

longon jabatan/pekerjaan para karyawan .(lampiran 3 )
Sistem pengupahan ini telah memisahkan golongan ataui.klasifikasi pekerjaan dan berarti sistem ini mewujudkan cerminan sistem informasi yang wajar secara global .
Sebelurn karyawan diraasukkan dala*. golongan pengupahan ter
sebut ,maka terlebih dahulu karyawan diseleksi untuk dini
lai atas keaktifan/kecakapan sesuai dengan policy perusa
haan *
Tiap karyawan memiliki pekerjaan sesuai dengan hasil peni
laian pel* er jaan •
kernudisn

?etiaj karyav.'au dima-nuk^n jiilam fikrO •* upah aesuai

Jcn-an ft 1ongan pekerjaan .(sKa.l

J* ih

! .oirsm **)

«n^in.'-.at keaaaan oer-jsar-'•*;: yang cuuip bn I
untuk ^a-- 5'id ^eninfk
>.*a*a par'
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dex Harga Konsumen).
Kenaikan upah diberikan pada setiap bulan Januari dan Juli
sedangkan angka index didapat dari badan resmi yaitu biro
Pusat Statistik( BPS) ,
Selain itu perusahaan juga melakukan pemberian kenaikan
upah bardasarkan prestasi Kerja yang disebut Merit Rating.
Kenaikan upah diberikan atas dasar kriteria berikut ini:
a).Istimewa

- 6 % •

b).Baik

- ^,5 % .

c).Sedang

- 2,8 % •

d).Kurang

- akan ditinjau setelah 3 bulan beri
kutnya ,

Pelaksanaan kenaikan upah dan gaji berdasar merit ratinp
ini dilakukan dengan peninjauan setiap satu tahun sekali
dan jatun pada bulan Januari .
Demikian pula dalara euatu sistem ^engupahan ini bila karya
wan melaksanat\a-t pekerjaan seseoran* dari .^olongan jaba tan y a n ,r lebih tin/<d

-;ak.» set ana

M k t u itu kepadanya di-

berik n tunjanz/m ten .antian
)engan der:i i^n

,sisten

jt?ngupah*n perusahaan"X"

ini merupakan policy ^erusah-an y - m albicar»\an flan site
tujui bersa »a nntardan komunik^sinya

;rrusah^an der •'«» M r y

,

.Sistem rengupphan Ini ';'t.ru =**an i^f ir
berikan [enhayaran Utah k e f 1' . * rv?>v:a
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Dalam perhitungan upah untuk kenaikan upah maka perusahaan
raembuat kalkulasinya den;.an mengumpulkan data-data inflasi
yang diperoleh dari UPS,untuk selama 6 bulan •
Perhitungannya :
- Kisalkan Januari I967 diadakan kenaikan upah dengan
data-data inflasi selaraa 6 bulan ,8ebagai berikut:
* Bulan Juli 1986

= 2,01 %

* Bulan Agustus 1986

= 1,05 %

* Bulan September !$<)(

=- 0,99 %

* Bulan Nopetnber

198C

= 0,8b %

* Bulan Oktober

1986

=0,88 ;■

* 3ulan Qesember

13b(

= 0,9> %

Juralah tingkat inflasi= 6,7^
(kumulatif)

---

Sehingga apabila karyawan A nempujfi yai jabatan i?.aa golongan
ke tiga (III)dengan upah selamat bulan oaka di tahun 1987

karyav/an A .nendapat kenaikan sebestj? :
- 6,74- ,■ x 3p65.000,00' ,*<1.Ill) = Rp 'f.381,00
Sedangkan upah karyrran
- Rp 65.000,00 +
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3*5* Prosedure Pembayaran Upah

Dalam raelakukan pembayaran upah kepada karyawan ,
perusahaan menggunakan sistem pembayaran upah tersendiri.
Perusahaan "X11 inimelakukan pembayaran upah pada setiap
satu(l)hari feabelumi berakhir bulan bersangkutan.
Pembayaran upah dilakukan setiap bulan

•

Pembayaran upah didasarkan pada jam-jam kerja karyawanyang
didapat dari data kartu hadir setiap karyawan •
Bagian yang terlibat dalam pembayaran upah ini adalah ba
gian Penggajian ,Kasir,dan Personalia(IRO) .
Sedangkan prosedure pembayaran upah akan dilakukan menurut
sistem yang telah dibuat oleh perusahaan MXn .
Dari kartu Hadir karyawan bagian produksi dikumpulkan oleh
petugas absensi dan diserahkan ke bagian Personalia(.n*0 ).
Di bagian Personalia ,kartu hadir diteliti mengenai waktu
lemburjiya dan bila benar kemudian data waktu lembur diisikan pada kolom perincian Ja*n Lembur menurut jam lembur yang
diambil ,
Data catatan karyawan yang dilaporkan oleh petugas absensi
diperlukan oleh Personalia tianya untuk meneliti karyawan
Tiengonai '^anaan karyav/ar tuitan absenji harian .
Laporan ini beri’ungsi sebaf^i pelen^Kap infomasi ker.i*
yawan ,namun bukan berfungsi sebagai internal check tf-'ri
kartu hadir Karyawan .
Fungsi laporan ini hanya antuk penilaian karyawan ter^^but.

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kartu hadir setelah diteliti oleh bagian Personalia,kemudi
an diserahkan ke bagian Penggajian •
Bagian Penggajian menghitung jumlah jam-jam kerja biasa
dan waktu lembur ,meliputi p enambahan kesamping dan ke ba
wah dari kartu hadir karyawan .
Rekapitulasi oleh bagian Penggajian dilakukan terhadap jam
jam masuk dan keluar baik pada kolom kerja maupun kolom is
tirahat dari kartu hadir .
Perhitungan untuk jam kerja normal dilakukan dengan
rekapitulasi jam kerja biasa.
Setelah perhitungan jam kerja normal selesai,kemudian diperhitungkan keterlambatan,sakit,mangkir ,dan sebagainya.
Dari perhitungan jam kerja tersebut baru dibuat perhitung
an keterlambatan(bila tanpa ada alasan yang syah)dengan po
tongan berikut ini :
Ruraus

potongan keterlambatan:

upah pbkok + ( & upah pokok P.H.R )
173
Kisalkan karyawan A golongan VII upah pokok ,?p 174.000,00
dan upah pokok T.H. R,sebesar t?p 50.000,00 maka besarnya
potongan atas keterlambatan adalah 17*f.000+(j-x^O.OOO) =
I -5
= 1030

.oehingga upah yang diterima karyawan A minimi

sebesar wP m . 000,00 - dp 1 .030,00 = .p iy?V#y0,00
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Bila tidak terjadi keterlambatan ,karyawan tersebut akan
menerima upah sesuai dengan golongannya yang terlihat pada
skala upah

• Dengan demikian,upah pokok karyawan bersang

kutan dapat ditetapkan •
Dalara prakteknya ,perusahaannXn memberikan upah pokok bia
sa dengan lembur •
Khususnya untuk lembur ,perhitungannya untuk tarip perjam
dapat dihitung dengan rumus yang saraa ,yaitu:
gpah pokok + (1 / 1 2 upah pokok T.H.fl)
173
Besarnya upah lembur ditentukan sebagai berikut :
a).Pada hari biasa :Jara pertama sebesar 150 %;jam kedua
dan seterusnya sebesar 200
b).Pada hari istirahat/hari libur:6 (delapan)jam perta
ma sebesar 200%;jam kesembilan dan seterus
nya sebesar 300%.
c),Pada hari libur resmi yang jatuh pada hari istirahat
atau hari

ing£u:«Jam pertama dan eeterusnya ndalah
sebesar 500,. .

Misalkan karyawan A tadi melakukan lembur pada hari biasa
mulai pukul 16#00 sampai pukul 19.00 maka perhitungan upah
nya adaloft : 17m.OOQ-r U/l^x ^0.300)

= <p 1 .030 ,0^

1 ?}
Upah lenbur per jari gdalah aebesar

1,050,00 •

Upah lenbur yanr dicayai sebesar: 5,ja* vt

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

x plOS*

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

' i

-

Setelah upah pokok dihitung maka selanjutnya ditambahkan
tunjangan lainnya yang terdiri dari :
a)Tun;jangan anak dan isteri dengan ketentuan :
- Untuk yang berkeluarga,isteri sebesar 10% dari
upah pokok. eebulan maksimumupah pokok Up 75«000
- Anak(sebanyak-banyaknya 5 anak)masing-masing
yobesar 5% dari upah pokok eebulan dengan mak»
simum upah pkok Kp 75*000
b)fTunjangan natura(beras dan gula)dalara bentuk uanf
dengan ketentuan harga beras dan gula dilakukan oleh penfusaha berdasar har^a pasar pada bulan berIsteri karyav/an: 18 kg beras + t> k-

jalan ,yaitu

jula
-^nak karyavmn; 12 kg beras+P kg njla
(sebany^k-banyaknya 3 anak)
c'),Transport dengan ketentuan sesuai dengan tarif ir?.
port unjVf: yaitr.j :
- Jarak
- Jarak

., t /
ntara lebi

lari ’
vi). ur\i«r

i on

v

►r . n^n V I 'U

'tiJc-.rah •'

■•1.irri

* ’Uvi‘ ‘ >i - V i tun ■fj

<*>o,00

-sebesar

■

=
■ <■

i j e \a*-i di jumUf .
■ ' mtu*

Punjanran-tLir.j .
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tek,pinjaman-pinjamandan lain-lain .
Potongan tersebut telah disetujui oleh Personalia dan ba
gian Penggajian hanya melihat pada daftar potongan.
Selain itu daftar tunjangan juga telah disediakan oleh ba
gian penggajian sesuai nama karyawan .
Dalam usaha untuk control perhitungan maka diadakan pengo
cekan atas perhitungan upah kembali oleh bagian Penggajian
bila telah yakin benar ,kemudian petugas pembuat daftar di
bagian Penggajian membuat daftar upah dan amplop untuk rnasing-masing karyawan .
Kemudian disiapkan data-data input pengupahan ke bagian kora
puter untuk diolah .
Setelah proses komputerisasi pengupahan selesai maka keluar
output pengupahan
Atas dasar output pengupahan ,banian pen^t'ajlan menerima ha
sil output berupa daftar upah ( lihat larapiran 5)dan disiap
kan bon permintaan uang kas ke kasir .
Untuk maksud ini,bagian Penggajian membuat formulir permin
taan pembayaran kas dan .aenulis pada perincian yaitu bon
sementara untuk gaji

sebesar

Rp < .

Banyaknya formulir ini hanya satu buah dan untuk <naksud pe
ngendalKan intern ,petugas pemb'yor menandatan anj fornjullr
tersebut kemudian .lisy- h*an oleh Kerala Penrr^jian u*n diketahui oleh ^rouv/prij 'onager.
Formulir inifseLanjutnvn,diaerah w

ke kasir untuk 'tent •?-

luarkan uany,nya .
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Pengeluaran kas oleh ka -:\r iri da* at dijelaskan seb*
berikut ,petugas bagian penggajian menulis permintaan u ang pada formulir Bukti Pembayaran Kas(sebagai bon)dala
kolom perincian , Keiaudian oleh kepala bagian penggajian
distempel dan di tariff*tangani sesuai tanggal dengan cap
approved by #dan disyankan oleh brouwerij Manager.
Bukti Pembayaran Xas ini diserahkan ke kasir dan diteliti
kebenaran dan pen'.esahannya, bila pelaksanaan penelitian ini selesai kasir

kepada bagian keuangan untuk me-

ngetahui apakah ada uang atau tidak . Jika uang tidak ada
formulir ini ditahan lebih dahulu dan bila uang kas ada
kasir membuat stenpel dengan cap paid by

pada bagian for

mulir ini ,disertai t-^nda tan^an kepala bagian kasir

.

Kasir selanjutny* 'nen.yerahkan formulir ini ke bafiari v;ene
ral ledger raelalui lierd Axcountinf •
Bagian general Irn^er nonulin pen^eluaran-pengeluaran kas
menurut jenisnyr* i,vi

ike.loTipojA.kan dalam re&ening-reken ■nr

yang selanjutnya il tu '
•ik pada kolom oewbukuan di formulir
tersebut .
Kemudian ^eturat- -<en; jjian,sebelu^ny.^ harus nenandatar -;a
ni formulir ini :>i la
:

enerl .,a uan^nya dari -asir di

[ tny-

•v nr

„yjf i

jl-u

Oaf tar

-e

i

j

v'» te

.*»' \r i *h madn^- a-- -L

ampcbop y.-m^ her-

>p

-l’^

pir pert, a unt.<
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Pada saat pembayaran upah dilakukan ,bagian peng
gajian merapersiapkan araplop masing-maaing karyawan beserta kedua daftar upah dan uangnya • r.emudian pembayaran upah dilakukan kepada setiap karyawan yang telah nenunggu
sebelumnya dan nenuju di terapat penggajian •
Sebagai tujuan pengendalian intern ,karyawan dimintakan
tanda tangan pada daftar upah satunya yang ada di dalam a
mplop dan ditinggalkan untuk penggajian(arsip) .
Sedangkan daftar satunya yang ada dalam amplop oleh peng
gajian diberikan sebagai milik karyawan bersangkutan •
Daftar upah yang ditandatangani tersebut oleh bagian peng
gajian diserahkan kepada Head Accounting dan dilanjutkan
ke bagian general ledger untuk dibukukan .
Bagi karyawan yang sakit dan tidak dapat mengambil upah ,
dengan surat kuasa(setelah diteliti)pun upah yang menjadi
milik karyav/an bersangkutan dapat diserahkan secara syah.
Pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan me
ngalami difitorsi( gangguan) terhadap upah jar;: kerja lerahur .
Gangguan ini dialarai dalam bentuk informasi upah jam ker ja lembur yanc telah lenfcala-i keterlambatan ’
^aktu ,sehingga upah y a n i: diterima pada vjaktunya menjpdi tertunda dan
dibehr., -'an lu culami peri >*le) hcrikutnya.
Kal tersebut v.lalami perusah-i.^n aise^abK^n ilUi jam ker j ••
lembur yant;

ktunya antera «^ny^rai >n aen

tidak -».3»ta tiar tiaak toont.,.:ert. i e r *53 a ri
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bijaksanaan melaksanakan pengupahan dengan membebankan ke
p eriode(bulan)berikutnya dan pengumpulan kartu hadirnya
dilakukan 2-3 hari menjelang pengupahan *
Upah jam kerja lembur untuk bulan yang mengalami keterlam
batan ditambahkan pada bagian tambahan daftar upah untuk
periode berjalan ,demikian juga,untuk kenaikan upah dalam
bentuk apapun juga •
Atas keterlambatan upah jam kerja lembur,bagian penggaji
an mencatat dalam buku catatan daftar upahnya sebesar u pah dari karyawan bersangkutan .
Kemudian dalam pembayaran upah secara keseluruhan,perusa
haan mengeterapkan pengurangan dalam segi administrasi
dan memberikan pelayanan informasi yang baik serta berkua
litas sesuai dengan langkah efisien dan efektifit^s prose
durnya .
Dengan'demikian langkah - langkeh yan*-. praktis sekali da
lam aktivitas pengupahan menjadi jelas dan mudah •
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BAB

IV

P E M B A H A S A N

Dari uraian teoritis dan praktis tentang pelaksanaan pengupahan di perusahaan "X" menunjukkan adanya kele
mahan dan kekurar.gan pada sistem informaeinya .
Kekurangan dan kolemahan ini nampak pada raasalah-raasalah
yang timbul sehingga memberikan permasalahan bagi perusa
haan .Sebagai langkah pengupahan yang tepat dan obyektif
perlu data yang lengkap dan benar guna dapat mendukung ter
laksananya hal tersebut .
Dalam pelaksanaannya ,ciata yang didapat belura menunjukkan
sebagai surnber infor^asi yang obyektif dalam melaksanakan
pembayaran upah .Keadaan demikian iapat diperlihatkan pada
pelaksanaan pencatatan waktu yan^ relatif tidak aca peng^wasan d; n laporan pendukungnya ti.'ak atia ,
Selain =.tu terdaratny*: «;erangk*u an fungsi banian r-engeajian ci.als

oielaku

Praktek-prakte

'tioayaran

'hi e-aaa Karyavf^n. •

t e * v.t -»kan ch 'vit .-neTibGrikn.fi yrsbaran ke

simpul -j.) peiiiba.r?>r3 r ipah yang rcl urn obyektif se». cmuhnya ,
oarun
nun "':in 'n u?i ‘
kan yari

pra»'t'

a*

.lisle

..b ay •u

i

lan^t^
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yang baik "jenurut situasi dan kondisi yan£ a* a -)aka berl kut ini akan dibahas dan dijelaskan pelakeanaan pengupahan
di perusahaan "X" dengan dasar teori yang tolah disebutkan
sebelumnya .Sehingga perrnasalahan yang terjadi di perusaha
an ini dapat dipecahkan guna pelaksanaan pembayaran upah
tersebut secuai dengan yang uiharapKan oleh seraua pihak.*

1« Pencatatan Waktu

Seperti telah dijelaskan bahv/a data dasar dari pe
ngupahan aaalah jam kerja,yang

enunjukkan sejumlah waktu

dan telah dilakukan oleh para karyav/an di tempat kerja se
lama kurun waktu tertentu yang telah iitotapkan .
Data jam kerja tersebut bagi rorusah^in akan menjadi infor
masi penting dalam rangka pernbaj tran apah nant/inya •
Data jam kerja ini diperoleh dpri •

1 ^ - r • ?n he**

•

sangkutan ...an kartu hadir karyevran, dalasi

te^rit-is

sebelumnya,/nerupa.on su-»ber input d a ^ r bagi perhi tun fan
pengupahan lan penyiapan daftar upar .
Kartu hadir ini telah disiapkan Ian iibuat intuk u-^sing masiu^
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Dalam pencatatan waktu pada kartu hadir inidiperlukan pengawasan-pengawasan demikian juga,untuk maksud pengendali
an intern perlu laporan atau catatan dari pengawaa atau
mandor di bagian produksi sehingga jam kerja yang telah di
lakukan oleh karyawan menunjukkan kebenaran .
Bagi perusahaan

*data dasar untun pengupahan aanya beru

pa kartu hadir sedangkan pengawas raemherikan catatan karya
wan dan umumnya berfun^si untuk mengawasi kebenaran jam
kerja lemhur dengan aistera kupon makan •
Unsur kepraktisan banyak mewarnai seluruh pencatatan wak
tu deraikian ju£a3unsur kemanusiaan sepanjang di dalam prak
tek karyawan melaksanakan dengan seksatna . oeperti dalarr.
pelaksanaan pencatatan waktu tersebut karypwan d-u erikan
kepercayaan penuh da) ^ mencatatkan kartu hadirnya tanpa
diawasi . prosedur da.- la;)gkah de iVia'i dalai pencatatan
waktu di^aksudkan se ;ata-nata untuk tida1 men^ura'.*"i ru ang gerak '’an untuk lebih nemudahkan nelaksanaan

erja ,

demikian pula, enginesu perusahaan ^nenguran^i uru; \r ad ministratif

,

rencatatan waktu c;i. ?.(,■.r diterap..ar
biasa

:ar'i), ,t?

t xiri

kerja

crja lembur ,

v? e b i j a k n a n
cviku^

untui* j?

to1*'* ditf^ai
v
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semua kary nva 1 .
jf ) l i j r - c n t ' - . t . i i

l’.

'n'" -i

rbij '=,*3anaa.

.ii.n /•'!■.iran UoH i-Hrusana.^ji ^-njr j ak-tan »al y r< cu -

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

J.V. KRISMANTO DEDI WAHJUDI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- 7( -

kup dan

me!rU)enarkan rraktek-praktek yang oaik •

Prosedur pcncatatan waktu untuk jam kerja biasa telah di*v
lakukan dengan cukup sesuai aengan keadaan dan kondisinya
yang disertai dengan perangkat formulir kartu hadir .
Hanya saja adanya kartu hadir yang tidak diparap ,menurut
penulis akan sedikil .jempentaruhi tingkat keabsahan aari
kebenaran data jam kerja •
Namun dari segi praktis keadaan tersebut Tieraang ti dak per
lu dilakukan(sepanjang keadaan yang baik)karena akan me nambah tugac mencatat(clerical work)oleh karyawan di.sam ping itu waktu yang diperlukan akan sedikit mempengarhhi
aktivitaa lainnya •
Demikian pula,dengan catatan dari pengawas produksi yang
antara lain berguna untuk mencatat karyawan dalam ^ikap
atau lainnya dan nenganasi kebenaran jam Kerje leubur de
ngan sifter kupon -;.a^an :.udah cukup iiai1' .
Sedangkan untuk mengatabi
leh karyawan

terjadinya pencatatan waktu o-

di terapat lain ,pada r'.a,*t ijin i s t r i r ^ a t

tertentu,sebai* nya r@rusa-.aan monin ■(<->tkan -lengawa^an pa
da saat karyawan mencatat di -esir. r>oncatat via 'tu f.serta
m* 'njih!.a, 'nv

tat

ar .1

'al i.'iL

■”
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Pencarcaaan terlwap pencatatan waktu oleh karyawan nendak
nya ditinff,kat*an lagi untuk semua hal dalam linkup jam jam kerja karyawan.
Sistem kartu hadir yang dijaodkan satu fungsinya
antara jam kerja lembur dan biasa memberikan distorsi(gangguan)terhadap pembayaran upah •
Sistem kartu hadir ini menyelaraskan pengurapulan data jam
kerja dalam waktu tertentu sehingga perusahaan memberikan
keterlambatan untuk data jam kerja lembur •
Demikian pula ,dengan tidak adanya formulir untuk jam ker
ja lembur .nenjadikan keterlambatan data jam kerja lembur
bertaribah besar * .Valaupun perusahaan telah 'nengfunakan
sister periode pengumpulan yang cukuj: baik ,naraun data
jam kerja Leumur untuk waktu bulan bersangkutan tidak tepat untuk di^t bankan Ke bulan berikutnya •
renulic memberikan pandantfan alternatif untuk nemecahkan
keaJaan ter^eiut ien^arj <ietnisah:i.an kartu hadir antara jam
kerja 'liaua

i \« -ibur den^n di.->ertf»i formulir untuk ins

.venud'a.i pen japulan

serja 1 ttriibur* -
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tru tii ritau r'^v.eritaiiu
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tr oun narus
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kartu hadir dilakukan oada esoknya ,jika lembur tidak sara
pai pagi 'naka dikumpuJl>an hari itu juf.a »dengan syarat
bahwa terapat pengumpulan harus tetap *ibu>a(bagian perso
nalia) • Namun yang iebih tepat dilakukan oleh personalia
untuk pengumpulan ini adalah setiap akhir hulan .
Demikian halnya dengan formulir jam kerja lembur ,perusa
haan hendaknya roenggunakan sehingga informasi penggunaan
jam kerja lembur tersebut menjadi tepat •
Penulis mengbarapkan demikian ,selain hal diatas,juga un
tuk menghindari terjaainya collusion(persengkongkolan)antara mandor dan karyawan .
Sehingga perabebanan jsui kerja nenjadi tepat dan tidak mem
pengaruhi beaya prodiusi secara iteseluruhan mengingat; besarnya prosentase terhadap hart a ?okok produksi(tenaga
kerja -lenyerap neays uebe.sar M)
Valaupun ooruaah.- an

) .

hcraasar na-i,* jadvfal o^oduksi sehinp

£a karyawan secara a t ’.atif? *ten' r taftui ie<:bur,namun untuk
maksud adanya intern.'* ’ check ,>erlu ii buat for^ulirnya •

^irtefii dan Proae^r

c

\

rar 'J^ai>

.)C ertl ,n. r •j U lr3
3ar\a'.

r.'i1 i'

rt. 1 l'
n r. ••

Jebq.-n. d.- >ar
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nuhnya,tergantung informasi pada saat itu,berarti informasi
dari bukti-bukti yang mendukung sesuai dengan keadaan pada
waktu itu. Pada saat pengumpulan kartu hadir setiap tang

-

gal 15 dan 30 bulan bersangkutan dan diserahkan oleh petu gas(mandor) ke bagian Personalia lebih dahulu untuk diteliti dan diisikan ke kartu hadir adanya jam lembur .
Selanjutny'a kartu hadir ini diserahkan ke bagian penggaji an untuk menghitung jam kerja seluruhnya dan menghitung pen
dapatan karyawan •
Langkah demikian merupakan metode yang diterapkan oleh pe rusahaan "X"dalam membayar upah kepada karyawan
Kejadian tsb.,menurut penulis,menunjukkan kelemahan pengendalian intern dalam melakukan prosedur pembayaran demikian
juga informasi yang diborikan kepada pihak manajemen menjadi lemah .
Dalam melakukan perhitungan jam kerja hendaknya bagian Per
sonalia mencatat pengumpulan dan perhitungan jam kerja re guler dari shop time ticket(clock card)dan job time record
atau catatan jam kerja dari bagian produksi *
Dengan mencocokkan jam kerja dari shop time ticket dan job
tirae(dari bagian produksi)dapat menghasilkan pengendalian
intern yang lobih baik •
Demikian juga,hendaknya disediakan dan diteliti adanya slip
otorisasi jam korja lembur •
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Dalam perhitungan yang dilakukan perusahaan dapat ditunjuk
kan dengan perao'tongan atas keterlambatan karyawan masuk be
kerja sebesar (sejumlah)jam kerja yang terlambat dengan per
hitungan rurausnya • Pemotongan upah ini oleh perusahaan di
beritahukan lebih dahulu kepada karyawan bersangkutan •
Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah cukup baik
melakukan informasi kepada karyawan sebagai penerima upah.
Karena sifatnya kontinyu dalam proses produksi dan perusatelah berjalan lama dalam aktivitasnya,maka atas potonganpotongan upah tidak perlu dibuat bukti(yang sifatnya rutin)
Setelah perhitungan upah,perusahaan "Xn oleh bagian
penggajian menyiapkan daftar upah dan sekaligus ainplop.
Dalam penyiapan amplop clan daftar upah ini ,penults nerasa
sudah cukup baik ,hanya arnplop perlu diberi nama dan kode
nomer dari karyavfan(nower amplop)den-an maksud untok inercudahkan pelaksanaan dan pengecekan pengupahan ,
Pembayaran upah dilakuk-n oleh perusahaan setelah
jam kerja karyav; v yan3

onjadi perubah dalan aktj vitas pe

ngupahan ini dikumpulkah melalui sistem informasi pencata
tan v/aktu pada kartu hadir .
Dalam pembgy-jran upab irri ,perusahaan"^. 'menghadapi dlstorsi

a*;au

anr. .iaf) toW 'c.a

Ata3

artu n; -Hr y a w

* i

M.r •

cL* l

luti se^jat •l:iktru a f y^Dvii ? » *
Ut ah yan.^, ii *nvaHian ti
kan all.'1-i „^
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le tr-r y j w

wai'tu pen. upaha

\ dan

Virja le=ir>-i’ yanf Lida I*
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Perusahaan "X^memberikan kebijaksanaan dengan raembebankan
upah yang terlambat ke bulan berlkutnya.
Dari kenyataan tersebut ,perlakuan pembebanan atas dasar
informasi yang tepat menjadi tidak benar .
Keadaan yang dilihat dari segi penyajian informasi pada
setiap daftar upah untuk bulan bersangkutan menjadi tidak
obyektif lagi demikian juga,penyiapan informasi dari for
mulir jam kerja lembur(tidak dibuat perusahaan)mendukung
kelemahan yang terjadi .Walaupun kejadian tersebut tidak
menyeluruh dalam pembayaran upah karyawan •
Sehingga upah yang diperoleh oleh karyawan pada bulan ber
jalan sebenarnya tidak benar dan tidak akurat .
Kaitan antara informasi jam lembur dan pembayaran tidak
tepat untuk dilakukan penyelarasan aktivitas pengupahan <
Penulis berpendapat dan mempertimbangkan untuk memisahkan
pembayaran upah antara jam kerja biasa dan lembur karena
perusahaan menjadikan satu dalam pengupahan antara biasa
dengan lemburnya % Keadaan tersebut akan memudahkan sis tern pembayaran dan nenghindarkan

kesalahan dan ketidak

tepatan pembayaran • Cara lain actalah perusahaan raerubah
tanggal pemf^yar^n dari satu hari aenjelang tanggal akhir
bulan bersan ivUcnr oerijadi tar. .« ;il rermulf.an bulan vjeri kutnya . Cara yanp oerta’na aen&r..1
at daftar

te v j

aan

r>mbu

y<snf tenr'fish .

Denman deraih »a/i at,**

yan

ruhi kcbenar 'n

'■
’
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Dan pada akhirnya pembayaran upah tersebut dapat diterima semua piliak serta dapat mengatasi keadaan pembayaran
yang terjadi .
Di lain pihak ,bagian penggajian ini melakukan pembayaran
langsung kepada karyawan eetelah menyiapkan daftar upah
dan menghitung jam kerja kemudian mengambil uang di kaair
akan menjadi tidak obyektif lagi dan menjurus pada perso
nal interest .Pertimhangan tersebut menurut penulie juga
untuk menghindari setiap kecenderungan dari petugas untuk
mengadakan penyalahgunaan uang upah karyawan •
Dilihat dari praktis dan administratip keadaan tersebut
atas tugas bagian penggajian memang tidak mungkin dan malahan menguntungkan perusahaan karena menghemat segalanya.
Pembuktian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dilakukan de
ngan membuat daftar upah karyawan yang tidak aktip lagi
dan dengan mudah mengambil uang kas (umumnya) •
Oleh karenanya,perusahaan mempertirabangkan pemisahan tu gas penggajian dari pembayaran upah kepada karyawanjWalau
pun kenyataannya kejadian diatas tidak ada karena sangsisangsi yang berat . Sehingg? dapat melakukan pengendalian
intern yan& baik •
S&dan&s-an untuk sisten pengupahan ,perusehnan te
lah cukup

enunjukkan in for*. as1 uvah yair' srnjar <5esuai Je

ngan jam kerja i'iry^..(^u dan *olon*an uia ■ •
ini ,Kerja t.'-aii \u

Dengan sistem
setiap Janmri
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IHK(Index Harga Konnumenjdari BPS dan kenaikan upah berda
sar merit rating telah dilakukan dengan baik yang tergantung dengan situasi perusahaan ,

3*

_S_truktur Organisasi Bahian Pengga.iian( Payroll)

Seperti halnya dengan tugas bagian personalia yang
berfungsi ganda dengan melibatkan pada tugas penelitian
serta pengisian jam kerja lembur di kartu hadir maka ba

-

gian penggajian terlib^t juga dengan tugas pendistribusian
uang upah karyawan .
Sedangkan bagian penggajian merupakan bagian dari departercen
administrasi serta raenjadi satu departs
an dan kasir(keuangan).

dengan pembuku-

Keadaan demikian memang tidak la-

zim dalam praktek,seperti yang telah ditemui di perusaha an"X" ini,karena lazimnya untuk menghindari pencatatan yang
fiktif serta melakukan transaksi-transaksi intern yang indepen
dent(bebas),demikian juga,untuk melakukan pengendalian in
tern yang baik .

Sebenarnya bagian penggajian meru

pakan fungsi dan terlingkup dalam departemen Personalia
atau (IRO)dengan tugas yang terpisah dengan lainnya «
Sebagai tujuan pokok atas pembayaran upah yang .obyektif
maka perangkat dari fungsi-fungsi organisasi di atas harus
dibenahi lagi sesuai dengan tugas yang jelas dan terpisah
karena keadaan yang ada terjadi perrbebajian tugas yang rang
kap

. Sehingga dapat memberikan keakuratan dan kebenaran

prosedur pembayaran upah , juga akan menyelamatkan
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va perusahaan serta sumber-sumber lain yang ada dalam pe
rusahaan . Dengan terlaksananya hal diatas maka metode
dan cara

dapat dilakukan dengan baik dan diikuti semua

pihak guna terlaksananya pengupahan yang obyektif .
Selanjutnya pengupahan tersebut dapat digunakan oleh peru
sahaan untuk keputusan-keputusan di bidang ekonomi lainnya.
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BAB

K E S I M P U L A N

V

DAN

S ARAN

Dari uraian pembahasan atas aktivitas pengupahan
di perusahaan "X" ini terlihat jelat> kekurangan dan kelemahan yang cukup berarti •
Data untuk pengupahan baik pada saat pencatatan waktu dan
pembayaran belura dapat menjadikan aktivitas pengupahan. ter
sebut lebih informatif guna terlaksananya obyektifitas
yang diharapkan .
Pada' waktu pencatatan kartu hadir,raetode pencatatan kartu
hadir di aesin pencatat tidal! disertai pengawasan f%an sis
tem absensi tuiak dripat menunjukkan keakuratan dari aata
yang diyeroleh ydetirikian jupja laporan harian tidak dibuat.
Kemudian da.laa melakukan pembayaran upah ,dokumen yang di
perlukan untut. ja$ lembur tidak dibuat serta terjaoi rang
kap

ymv dil tJtukan Oeh bagian penggajian .

'ieharcumyr' ,

aiai .lari or**tan

pe.i >ahasan,per‘sa aannX

,riol ikuk.an lanrkah-lanrkah nertoaikan yanfi lelicuti iokumencmkumer ja- Verjr txan

fpencatatan "zaktu v.-yin f-e«]isa-

b-r: fua si •‘m
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nyata benar .
Dengan sistem informasi akuntansi diperbaiki dan dikembang
kan maka obyektifitas pembayaran upah dapat tercapai*

se-

penuhnya .Demikian pula, pengendalian intern akan tercapaipelakeanaan yang baik dan sistematis .
Dengan demikian ,pembahasan ini dapat roengungkapkan dan mengembangkan perusahaan 1!Xnata6 aktivitas pengupahan yang
lebih baik lagi dengan tidaK neninggalkan kemungkinan un 6ur kepraktisan dan kemanusiaan •

1, Kesimpulan

Seperti dikatakan dalam bab pendahuluan bahvr=> pern*
bahasan ini bertujuan untuk ^enggamharkan aktivitas 'engurahan yan<: aidasarkan

pada sistem inforniasi akuntansldengan

ser-:ala perangk^it yang ■■lenunjung terlsksananya pembayaran
upah yang obyektif •Demikian pula,dalam pandangan uinum di
cetuskan baiiwa oen£UTahan tnerupakan norno* bagi semua pihak
ysng terlihat ’talam keputus.ar ekono 1 •L.J-engupahan uerupakan
unsur heaya

r-uuksi yanf

penbebanan Ae

i'prusah.Man ’
i'ok ti f1 t'>3

harga pokoJ* produK i tidak iumjadi besar,

m!
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1 J-flistem (prosedur)Pencatatan

"aktu*

Pelaksanaan pencatatan waktu di perusahaanMX" menunjukkan beberapa kelemahan yang seharusnya dilakukan per
baikan dalam pencatatan waktu •
Perusahaan banyak melakukan langkah pencatatan waktu berdasar kepraktiean dan kemanusiaan belaka .
Pada saat pengecapan pada kartu hadir dilakukan hanya pada
waktu masuk kerja dan pulang keria sedangkan waktu istira
hat tidak dilakukan •Langkah pencatatan waktu tersebut ti
dak diikuti oleh pengawasan yang baik serta tidak didukung
oleh catatan atau laporan dari pengawss dalam menyerahkan
kartu hadir karyawan .Sehingga akan menimbulkan akibat in
formasi yan^ diperoleii menjadi lemah sebab dalam pelaksana
an pencatatan waktu tersebut dapat dimungkinkan kecurangan
untuk mencatat jam kerja dari kartu hadir karyawan lain ,
i'anpa pengawasan dalara melakukan pencatatan waktu akan oie
ntubulkan pul- ketidak akuratnya dgta jam kerja karyawan
.
‘^ortT Kebenaran 1ari a^ta jam kerja *
ron<rawasan a >n .vemun '^ink^n adanya pelaksanaan /netode den
cara yang harub diikuti dengan benar dan tidak :enyimpanr
lar* .yanf trl
,pii w a s a n

m

ik r

at rtm *^'*akan •
enir ulkan pula obyek tl fi Ln.

s:ert.T oeroleh».i

data

Kec Iranian -

unn^ pri y?«n<- aka^ dil* .unn
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ngawasan kerja pada saat pencatatan wa^tu demikian pula
pada saat karyawan bekerja .
Denman keadaan informasi jam kerja lerabur yan;

terjadi

keterlambatan perlu perubahan atas kartu hadir karyawan
dan penggunaan formulir lembur •
Perubahan ini akan dapat mengatasi keterlambatan informasi jam kerja lembur dan memberikan ketepatan jam kerja .
Demikian pula dengan waktu pengumpulan kartu hadir karya
wan akan dapat mengatasi keadaan tersebut «
Dari faktor-faktor dan 'sacamnya jam lembur,perusahaan da
pat mengamati dan memberikan informasi yang tepat pada
waktunya
Kaitan demikian antar? formulir kerja lembur dengan peru
bahan yanr dibuat perusahaan per]u dilakukan
Oen-i.an \ en^ujian melalui

snalisa praktis,perlakuan prose-

dur dan I'ng’
^aL prakti1- !alan uencat^tm waktu sudah ne nun iukkar. cukup

uent. u Informasi ja-

u’r '^aryiv; an bersa... a tn

•

rtuk -ftenir Vt'nn kuali
<’ul.i-nj ie-

v

catatan

erja dari kartu ha

a -yawan dar:

\ -ifornasi pcrlu di-

■' a. as "inr

,

£:elai.n un tjuv iaksud \v !..v« ial checi* t jjl h ., -len^n -.til\-i i in f •** -is5 ya * akar-v* *,• u*V{-1
vri--n ',SA
tL *
'•

c it tan ter «• .

,iui~ :.
•'i.ya W) f »?
'O ■

U' ,<K

t i “'aktu y: • U rr
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I-»P .Informasi Pelaksanaan Lembur

Jeperti telah dijelaskan sebelu;nnya,infor aasi pelaksanaan jam kerja lembur beluu begitu akurat disebabkan
rangkaian suraber dan perangkatnya tidaklah begitu lengkap
seLingga terjaui gangguan dan kuran& berkualitasnya in for
masi tersebut •
Berdasar pada sumber pelaksanaan jaoi kerja lembur yang ter
diri dari jam kerja lembur terencana dan mendadak,pemisahan penggunaan informasi jam kerja lembur akan dapat

mem

berikan akuratnya dan ketepatan penyajian guna pembayaran
upah * Dengan formulir jam kerja lembur,yang dapat ber

-

fungsi sebagai instruksi kerja lecibur,dapat memberiVan analisa pra perencanaan perhitungan dan penyiapan daftar
upah serta pemhayarannya •
Demikian pula,faktor waktu pen^umpulnn akan dapat memberi
/
kan dukungan ketopatan tenyajiart Informasi jam kerja lem
bur . Penyiapan akan langkah-l^.ng ■ah di atas dengan bagi
an - b a fian yanf terlibat secara terpisah d-m adanya te:n
busan forn ulir ja;

Ker,to lembur ^e.aberikan -* 5bat pelak-

.sanaan yan;’1 t<?,>at h *p •-■enar ,so ■anjutnya 5
f

bulryv

>'Mian^'

or oV o n 1 «. in>i inf o r -asi

r, 3ii>te
,r

'••*?.

n

ist<«

) rh \a ■ri'' r\ 1 >, perlu ^
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dengan pengesahan dari yang memberikan jam kerja lembur
dan karyawan juga hendaknya melak'sanakan lembur dengan mem
buat paraf sehingga informasi jam kerja menjadi akurat .

l«5»Struktur Oritanisasi Bagian Penp:ga.iian( Payroll)

Berkait erat dengan segi praktis,yaitu efisiensi
dan efektifitas yang telah diterapkan perusahaan telah
memberikan duplikasi tugas .
/
Guna menghindarkan terjadinya penyalahgunaan data transak
si akuntansi serta obyektifitas dengan memisahkan duplika
si tugas maka perlu dilakukan pemisahan secara tegas un tuk bagian penggajian dari deoartenen adjnini jsli'asi •
Dari segi controllership dan lazi^nya,pemisahan tersebut
P<t 1u dilakukan sehingga penggajian benar-benar melakukan
pembayaran serta catatan secara independen .
Sedangkan bagian administrasi bertugas secara menyeluruh
dengan bagian akuntansi terlepas dengan bagian keuangan
itiu bagian yang bersifat finansial secara fisik «
Demikian juga,dengan bagian yang lain seperti pajak dan
asuransijdan hutang dagang;administrasi penjualan harus
terpisah dari departe.nen administrasi

•

JeU'tiknyajkhudUsnya^agJan penggajian ditempatkan di dalam
departemen personaliaII3Q)guna menyelaraskan tugas secara
administratip dan obyektif ,
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l*lf, Aktivitas Pelaksanaan Pembayaran Upah

Perangkapan fungsi dengan tugas-tugasnya yang
terjadi merupakan gambaran yang nyata adanya informasi
yang belum akurat . Seperti telah dijelaskan bahwa pemisahan fungsi merupakan alat pendukung yang penting guna
dapat melaksanakan pembayaran upah yang obyektif *
Untuk memberikan suatu fasilitas pembayaran upah yang te
pat waktu hendaknya dilaksanakan cut off date yang berla
inan antara upah biasa dan upah lembur .Upah biasa tetap
dibayar dengan cut off date akhir bulan bersangkutan sedangkan untuk upah lembur sebelumnya(misalnya tanggal 15
bulan bersangkutan).Dengan demikian,untuk mengatasi kea
daan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut maka per
lu langkah perbaikan baik dalam pemisahan fungsi maupun
perubahan sistem pembayaran,sehingga ketepatan informasi
untuk penyajian upah pada daftar upah karyawan periode
(.bulan)bersangkutan menjadi terjamin baik secara struktu
ral informatif maupun obyektif. Memang dalam kenyataannya
perusahaan menggunakan sumber-sumber yang ada secara opti
mal mungkin sehingga terjadinya hambatan,walaupun tidak
besar. Wamun ,keadaan di atas yang merupakan alternatip
pemecahan akan dapat memberikan pelaksanaan pembayaran u
pah secara obyektif dengan perangkat fungsi-fungsi manajemen yang terpisah secara tegas dan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan .
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2. Saran

Dengan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya
dan keadaan sistem informasi yang memungkinkan diterapkan
dengan lebih baik lagi maka berikut ini merupakan saran
bagi perusahaan sejauh penulis dapat kemukakan .
Saran ini bukan menolak dari keadaan yang sebenarnya dalam
aktivitas pengupahan di perusahaan n X M,namun merupakan
penyempurnaan dan pengembangan atas hasil pembahasan skrip
si dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dite
rapkan di lapangan .

2.1. Sistem(Prosedur)Pencatatan Waktu

Sebaiknya perusahaan menyempurnakan pelaksanaan
pencatatan waktu dengan meningkatkan pengawasan pencata tan

waktu pada masing-masing bagian dan karyawannya .

Sistem pencatatan waktu reguler hendaknya tetap diperta hankan seperti yang telah dilakukan .
Sedangkan untuk lembur hendaknya dilaksanakan dengan cut
off date • Sehingga dalam upaya pengendalian intern,peru
sahaan juga diharapkan meningkatkan. fungsi catatan karya
wan sebagai langkah internal check guna menghasilkan in formasi yang lebih jelas dan benar .
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2,2, Informasi Pelaksanaan Lembur

Guna dapat memberikan informasi yang lebih akurat
demikian juga,untuk maksud pengawasan maka perusahaan aiharapkan membuat formulir jam kerja lembur,sebagai fungsi
instruksi dan informasi ke bagian lain (lihat lampi ran 6).
Penggunaan kartu hadir jam kerja lembur terpisah dari kar
tu hadir biasa diharapkan berguna bagi perusahaan •
Penggunaan dokuraen di atas berguna sebagai bukti informatif adanya jam kerja lembur sesuai jadwal produksi .
Cehingga perusahaan dapat menyelaraskan pencatatan waktu
dengan pembebanan pengupahan .

2.3* Struktur Organisasi

Keadaan yang telah terjadi di perusahaan ini,sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk nemisahkan bagian
penn^ajian dari departemen administrasi dan memas.ukkan dalam
dep-irtemen Pt,*rsonalia( IRO),sehingga dapat ter jadi obyek tiftt^s pelaksanaan dan pengendalian internyang baik •
Demikian pula, bagian pajak;bagian hutang;administrasi sa
lec serta kasir tidak perlu di bagian departemen- adiministra^i . Sebaiknya perusahaan .;iengelompokkan dalam departemen
keuanjjan khususnya untuk pajak,kasir,keuangan*(lampiran ?)

2.^• Aktivitas Pembayaran Upah
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2»4«Aktivitas Pembayaran Upah

Dalam pelaksanaan pembayaran upah,perusahaan diharapkan memisahkan fungsi tugas bagian penggajian dari
tugas pembayaran upah .
Pembayaran upah yang tepat meminta perusahaan untuk mengu
bah sistem tanggal pembayaran atau penggunaan daftar upah
yang terpisah antara upah biasa dan upah lembur (lamp.8).
Departemen Personalia diharapkan lebih meningkatkan pe ngendalian intern untuk menghitung dan meneliti jam kerja
reguler dan lembur,selain mengurusi unsur - unsur yang
berhubungan dengan sumber daya manusia dengan tidak me ninggalkan kemungkinan yang ada .
Selain itu,perusahaan hendaknya membuat informasi yang
lebih jelae lagi dengan memberikan data nama karyawan dan
nomer induk karyawan pada amplop pembayaran *
Sehingga dapat mengecek pelaksanaan pembayaran upah •
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Q^GMISASI

Lampiran 1

P,i,M X u

Brouwerij Manager

Laboratorium

Analii

Analis

Secretary

I'/.T.P,

Brouwerij

Manager

P.P.A.

Internal Service

C.E.

Production Manager

Brouwerij Administration

Head
Acc,

Payroll
faster

General
Ledger

Taxes??
Insur.

Sales

Cashier

I.R.O.

Ass.IRQ

Security

fiss.1.10

Security

Ass.IRO

Adm.
Stock
Rec«

E.D.P

First
Checker
Trade
Debt
Fijlance
Co*Strol

^rewhouse ?-• Cellar
-XSupervisor
vr'.;nui

..

Bottling
Supervisor
Supervisor

.'Jnpty Store
iupervisor

Full Store
Supervisor

^inpty Store
Foreman

Full Store
Foreman

:inpty Store
Foreman

Full Store
Foreman

Foreman
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lam-piran 2

P.T.”X" DIVISI PERSONALIA SERVICE

FORMULIR UNTUK LAMARAN
APPLICATION FORM

CONFIDENTIAL

~.gPelamar untuk .iabatan :
_____

.

A pplicant fo r the p o s i t i o n o f *
I.Data -pribadl

:

Personal data
1.Tanggal/date :

2 . Nama le n g k a p / f u l l name:
3.Tempat&tanggal lahir/Place&date of birth:
4.Alamat/address :

5 .K e w a rg a n e g a ra a n /n a tio n a lity :
6.Kartu pengenal/identify card:
7 *Status:La.lang-berkeluar ga-duda-.ianda :
Unmarried-married-widower-widow
8.Agama/religion:
9.Nama keluarga/teman yang beker.ladi P.T."X" :
Name of family/acquaintancy working for P.T.nX"
10.Bahasa yang dikuasai/language proficiency;

I I . Data k e lu arg a
:
Family d ata
1.Nama i s t r i / s u a m i
2.Pekerjaan

:

3.Nama lengkap anak: Tanggal lahir sekolah/beker.ia
Children’s fullname date of birth scool/employe
III.Riwayat Pendidikan/Educational Background:
IV .Pengalaman Ker,ia(secara kronoloKis)

:

in c h r o n o lo g ic a l order
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Dari-sanvpai

perusahaan

.jabatan

fro ra e d -le ft

company

p o s i t i o n fe e

ga.ji alasan

reaso n f o r l e a v in g

Kapan anda dapat mulai beker.la pada -perusahaan ini :
On what date would you be able to joint owe company
Berapa Ka.ji yang anda harapkan

:

V/hat s a l a r y do you expect
V*Kegiatan-kegiatan :
1 Kegiatan :

Olah rasa

Club______Jabatan-

Di sekolah
Di universitas
Saat ini
Sebutkan minat/aktivitas lain diluar tersebut:
VI.Pengalaman kerja apa yang paling berharga bagi anda dari
jabatan yang sudah-sudah :
VII.Tambahkan sesuatu yang menurut pertimbangan anda penting
dan dapat membantu kami dalam menilaikecakapan anda atas
jabatan yang anda lamar

: .*♦.

VIII.Referensi
Sebutkan 2 orang (tidak ada hubungan keluarga)alamat
mereka,pekerjaan dan telah berapa lama raereka kenal
anda :
1 ............

2 ........

Tanda tangan,

(nama teran g )
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Lamniran 2a

ffartu Hadir

f T .‘MULTI BINTANG INDONESIA

H t m%

»•'

■No.

:

Dept/Acct t
Tui{{tl,

■

t

'

-u' . ' j ' *

— ^-^-U/4-w— *
—
v
^ v-{ f* ’' 7 , i

Cacaun s D iltn n i I t m i mMiyvrah .orang lain
>
D M m u ak h ark irtB Ini dt'm cstn wakta.

Format nampak muka
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PgRHATIAN

t

V*

■Pambajruin lemtmr fuuiym d llilm n k aN WI»
’ kolom maktm lombvr ttlth d lb l dan U p a n f
olih N «H |«r»

[

t

•

v"«* « .’V*.i•.nn i/.<.
* r*^
*'tfr’i.Wi> *;> ",s*t/
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v. , • /
',
'.''r •'
•

m

;.
■’

r

*VV-‘>i •

&

■.Kiiiir

r**
•
r

' ‘V

-1

■
ii

■

,<i

/T-

"

- : ":r' ['

,
s

•

v
r*
1

*
*
• -V

»

'

;

•
’

'■

-

,

,
►

•

«

1
-

Format nampak belakang
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P,T* UX" Surabaya dan Tangerang/Jakarta
Daftar Klasifikasi Peker.iaan/Jabatan

Golongan
VIII

Nama Pekerjaan/Jabatan
■Klerk Pembukuan I,-Klerk Audit Internal,
■Juru Pemasaran,~Juru Las I,-Klerk penjualan
‘Kasir II,-Juru Listrik I,-Pembantu Kepala
Regu ,-Perakit

VII

■Klerk Pembukuan II,-Operator Ruang Pemasak
an I,-Pembantu Kepala Regu 11,-Montir Mobil
-Klerk TUU I,-Perakit II,-Operator Mesin Per
bengkelan,-Juru Tehnik Servis Draftbeer I,
■Operator Kamar MesinI,-Operator Penyaringan
■Juru Las II,-Juru Listrik II,-Operator Peng
ganti,-Operator Mesin cuci,-Promotor Muda,
■Operator Guinness,-Juru Gambar,-Pelayan Pes
ta,-Petugas Keamanan,-Klerk Adm.Produksi ,
-Operator Mesin Pengisi

VI

-Klerk Pembukuan III,-Klerk Hubungan Industri
al,-Perawat I,-Klerk Perabelian,-Pembantu La
boratorium I,-Klerk Produksi/Tehnik,-Montir
Mobil II,-Juru Tehnik Servis Draftbeer II,
-Perakit III,-Operator Ruang Pemasakan II,
-Klerka Gudang ,-Pemegang Arsip,-Klerk Penjualan II,-Operator Mesin Pasteur,-Klerk T
UU II,-Klerk Juru Tik I,-Operator Kamar Me
sin II,-Operator Kamar Tangki,-Operator Pen
dingin Wort,-3opir Sedan/Truk/Forklift,-Ope
rator Mesin Etiket-Tu)- ang Kayu

V

-Klerk Sipil,-"andor Perr.bersih,-Klerk Juru
tik II,-Penerima Tamu/Operator Pelepon
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Golongan

Nama Pekerjaan/Jabatan
-Penata Statistik Penjualan,-Pembantu Labora

V

tori.um 11,-Tukang Gat ,-Operator Pengisian Ta
bung,-Penjaga Gudang Perkakas,-Pembantu Silo
-Tukang Lumas,-Operator Mesin Giling,-Tukang
Batu 1,-Perakit IV,-Juru Listrik 111,-Pem
bantu Gudang(Umum) I,-Tukang Plak/Jilid/ATK
-Pembersih Tangki/Bir
IV

-Tukang Batu II,-Pengantar Berita,-Perawatll
-Tukang Periksa Krat&Botol,-Pembantu Gudang
(Uraura) II,-Pembantu'Marketing Serpis,-Peneri
ma Kemasan Kosong,-Perakit V

III

-Pembersih Kamar Tangki,-Buruh Umum,-Kernet

II

-Tukang Kebun ,-Buruh Serabutan

I

-Pesuruh,-Pembersih
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Lanrpiran 4

P.T. "X" Surabaya dan Tangerang/Jakarta

SKALA UPAH DI"X"
(angka dalara rupiah sebulan)

Skala Upah per' 1 Juli 1983
Golongan
Minimum

Maximum

VIII

99.026

274.565

VII

85.968

214.920

VI

73.998

184.995

V

61.429

153.573

IV

55.498

138.745

III

49.513

123.783

II

43.528

108.820

I

38.037

95.218

Keterangan :
1. Upah tersebut diatas adalah upah pokok brutoCupah kotor)
2* Skala ini akan selalu disesuaikan dengan kenail^an indekd
yang dihitung tipa bulan Januari dan Juli
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Lamttiran 5

P.T. "X”

DAFTAR GAJI BULANAN

SURABAYA

PERIODE

NAMA

BAGIAN

NRP.

KELRG.

•
«

‘♦PENDAPATAN KOTOR

:Rp

o
o

*GAJI BRUTO

*TUNJANGAN KELUARGA.:Rp
*NATURA
:Rp
•TRANSPORT
:Rp

,00
,00
,00
Rp

**MANGKIR

.19-

0,00 JAM :Rp

,00

,00

**P0T0NGAN :
:Rp

,00

♦PINJAMAN PEGAWAI

:Rp

o
o

*THT ASTEK

:Rp

*A.K. / A.K.K.

:Rp

**
PENDAPATAN BERSIH

4*

O o
o o

*PAJAK PENDAPATAN

:

Rp

,00

Rp

,00

*PERINCIAN MATA UANG :
10.000
0

5.000
0

1.000
0

500
0

100
0
TAN DA TAIWAN KARYA'YAi;
(UPu'iA

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

TERAi.TG)
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Lampiran 6

Formulir Lembur

P.T.Multi Bintang Indonesia
S U R A B A Y A

Kepada,

No.

Nama

Dept.

Nomer

Tanggal
Kabag.

I J I N

Hari

L E M B U R

Waktu
Masuk

Lembur

Istirahat

Pulpng

Para f.“ -■

PerincrLan JL

150# 200# 300%

•

Juralah

SKRIPSI

Jam

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...
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STRUKTUR

SKRIPSI

0RGANISA3I

!,a-i»iran V

P.T,

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...
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Lampiran 8

Daftar Gaji Lembur

P*T. Hulti Bintang Indonesia
S U R A B A Y A

Daftar Gaji Lembur
Homer

: ............

Periods • .....

Kelr£,

i ••••*••

** Pendapatan Kotor :
*Lembur = .... Jam ,.<..

«•••••••

** Potongan :
*.on(Jkii — ••••Jarn }••••••
Pendapatan P.ersih= •••• ♦

•••••••

Porincian .ata Lan^j
1.000
0

SKRIPSI

0

JOG
0

300
0

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...

.
’anda Fan. an
(

)
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b u k ti pe m b a ya r a n

p e rin c ia n

HAS N a______

Dr .

fA P _ P J 2 0 V E D . B Y

Dibtyar tgl.

FEMBUKUAN

h rap sctttjn dibayar
BJM.
PP.
Kepala
Bagian

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UPAH ...
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