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ABSTRACT
The implementation of system and procedure of remuneration control and the
role of internal audit at a firm is extremely vital to minimize deceit inflicting
losses of the firm. Besides, internal control of remuneration plays a very
important role in increasing employee’s motivation, so that they work more
effectively and have significant influence towards work moral and discipline.
Therefore, it is necessary to be managed well to avoid employee’s
disappointment.
The result of research concluded that internal audit has significant influence to
the effectiveness of internal control of remuneration system at the firm. It was
proven when internal supervisor carried out evaluation at general department
responsible to time recording and prepared payroll, it was found out false
working time account and fictitious employee payroll.
Keywords: Internal Control System; remuneration.

PENDAHULUAN
Sistem pengendalian intern merupakan faktor
yang menentukan dapat dipercaya atau
tidaknya laporan yang dihasilkan perusahaan
dengan demikian perlu adanya konsep-konsep
yang mendasarinya yaitu tanggung jawab
manajemen, jaminan yang memadai, metode
pengolahan
data
dan
keterbatasan
pengendalian.
Pada kebanyakan perusahaan baik jasa maupun
industri biaya tenaga kerja merupakan unsur
yang dominan jika dibandingkan dengan unsur
biaya lainnya. Disamping itu, gaji merupakan
salah satu unsur dari gaji pokok. Oleh karena
itu diperlukan kecermatan dan ketepatan di
dalam penetapan, penggolongan, pencatatan
serta pembayarannya.
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Internal audit merupakan suatu alat bantu
manajemen dalam meningkatkan efektivitas
intern perusahaan yang memberikan analisis,
rekomendasi, bimbingan serta informasi yang
berhubungan
dengan
aktivitas
yang
diperiksanya, melalui review informasi yang
berhubungan
dengan
aktivitas
yang
diperiksanya, melalui review informasi,
ketaatan terhadap kebijakan, penggunaan
sumber-sumber serta review program yang
telah dilaksanakan.
Dengan adanya internal audit yang memadai,
segala kekurangan atau kesalahan dan
tindakan-tindakan lain yang merugikan
perusahaan akan dapat ditekan seminimal
mungkin.
Internal audit mempunyai peranan yang sangat
penting dalam menunjang tercapainya sistem
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pengendalian intern karena melalui fungsi ini
maka dapat dijaga agar semua prosedur,
metode ataupun cara yang merupakan unsur
internal audit dapat terlaksana sebagaimana
mestinya

METODE PENELITIAN
Pengolahan dan analisis data yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah dengan melakukan
perbandingan
antara
sistem
akuntansi
penggajian dengan kenyataan diperusahaan.
Penelitian ini secara langsung melakukan
observasi yang terjadi dilapangan kemudian
membandingkan dengan literatur. Sedangkan
untuk pengendalian intern atas penggajian
pada
PT.
XYZ
dilakukan
dengan
menggunakan kuissioner pengendalian intern
dari buku COSO untuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan pengendalian intern yang
telah dilakukan, serta memasukkan komponenkomponen pengendalian intern dari COSO
dan dibandingkan dengan tujuan pengendalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Pelaksanaan Audit Penggajian pada
PT. Organ Jaya

Pelaksanaan audit internal dilakukan oleh
pengawas intern yang bertanggungjawab
langsung kepada direktur utama. Internal audit
merupakan bagian yang mengadakan
pengawasan terhadap setiap unit kegiatan yang
diarahkan kepada pengawasan untuk tujuan
peningkatan efektivitas dalam mencapai
sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan internal audit atas penggajian
pada PT. Organ Jaya dilakukan secara lisan
tanpa menggunakan kertas kerja laporan
pemeriksaan ini dilaksanakan setiap akhir
minggu. Pengawasan intern bukan hanya
memeriksa sistem penggajian pada perusahaan
tersebut, tetapi juga seluruh bagian atau fungsi
yang ada. Pengawas intern juga mengawasi
pengeluaran petty cash setiap minggunya.
Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit terdiri dari :
a. Penilaian atas struktur pengendalian intern
b. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
yang berlaku

c.
d.

Pemeriksaan terhadap pengamanan harta
perusahaan
Mengadakan analisa terhadap laporan
keuangan termasuk didalamnya verifikasi
kelengkapan dan kewajiban data pos-pos
neraca dan laba gaji

1.1 Gambaran Umum Internal Audit pada
PT. Organ Jaya
Pengawas intern pada PT. Organ
Jaya harus memiliki kehalian mengenai
prosedur serta teknik pemeriksaan dan
juga memahami permasalahan yang
dihadapi oleh objek yang diaudit oleh
karena itu PT. Organ Jaya memiliki tenaga
auditor yang kualified, kompetensi serta
memiliki latar belakang dan pengalaman
yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal
ini PT. Organ Jaya telah memenuhi
persyaratan
dalam
memilih
serta
menyeleksi pengawas intern.
1.2 Perencanaan Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan penggajian dan
pengupahan pada PT. Organ Jaya meliputi
kepegawaian dan penempatan karyawan,
pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah
diuraikan diatas.
Dengan
adanya
pemeriksaan
ini,
diharapkan
dapat
memberikan
rekomendasi
guna
meningkatkan
pengendalian intern atas penggajian yang
memadai, juga dapat mengevaluasi sistem
pengendalian intern penggajian dan
pengupahan
yang
ada
sehingga
meminimalkan
kesempatan
untuk
melakukan pencarian atau kecurangan
yang merugikan perusahaan.
1.3 Program Pemeriksaan
Program pemeriksaan membantu para
internal auditor dan mengarahkan yang
harus dilakukan. Agar internal audit
penggajian dan pengupahan dapat berjalan
dengan baik maka internal audit
menyusun
program
pemeriksaan.
Berdasarkan
program
pemeriksaan,
pengawas intern menentukan program
yang akan diperiksa sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh direktur
utama.
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Adapun pelaksanaan pemeriksaan yang
dilakukan satuan pengawas intern meliputi
hal-hal sebagai berikut :
1. memastikan jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk penggajian dicatat
dengan benar dan sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan gaji telah
diberikan kepada pegawai yang berhak.
2. Mencari adanya penyimpangan atau
penyelewengan yang mungkin timbul
dalam penerapan sistem dan prosedur
atas siklus penggajian serta kebijakan
yang
bersangkutan
dan
juga
mengamati adanya pemborosan yang
mungkin terjadi untuk selanjutnya
dijadikan dasar pemberian saran atau
rekomendasi atas kelemahan yang ada
untuk lebih mendorong efektivitas
perusahaan.
3. Meyakinkan kebenaran daftar pegawai,
perhitungan dan pembayaran gaji serta
prosedur
akuntansinya
yang
keseluruhan ini akan menjadi dasar
pelaporan
kepada
direktur,
pendekatan-pendekatan
yang
dilakukan adalah :
a. Bertatap muka langsung dengan
semua pihak yang menangani
masalah pembayaran gaji.
b. Mempelajari kasus-kasus yang
timbul
c. Melakukan test-test atau pengujian
d. tindak lanjut
1.4 Pelaksanaan Pemeriksaan
1.4.1 Pemeriksaan
terhadap
pencatatan
waktu hadir dan waktu kerja
Dalam pemeriksaan pencatatan waktu
hadir dan waktu kerja pengawas intern
terlebih dahulu memeriksa terhadap
prosedur kebijakan perusahaan yang
berkaitan dengan pencatatan waktu
hadir dan waktu kerja, kemudian
internal
audit
juga
memeriksa
pencatatan atas pencatatan waktu hadir
dan jam kerja, apakah telah dilakukan
dengan benar dan diperiksa oleh bagian
yang ditugaskan.
1.4.2 Pemeriksaan
daftar gaji
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terhadap

pembuatan

Pengawas intern dalam melakukan
pemeriksaan terhadap pembuatan gaji
dan upah dengan langkah-langkah
sebagai
berikut
(a)
memeriksa
kebenaran
penjumlahan
daftar
pembayaran gaji pegawai. (b) Minta
daftar pegawai bulanan dan harian,
lakukan pengujian atas daftar tersebut
dengan keputusan pengangkatannya. (c)
Teliti apakah nama-nama pegawai
dalam daftar gaji ada orangnya. (d)
Lakukan pengujian terhadap daftar
pembayaran gaji, tunjangan dan
potongan.
1.4.3 Pemeriksaan
terhadap
distribusi
penggajian
Pemeriksaan
terhadap
distribusi
penggajian bertujuan untuk memastikan
gaji telah diterima oleh karyawan yang
berhak dengan melihat tanda tangan
penerima gaji dalam daftar gaji. Selain
itu dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan pencatatan gaji dan upah
dengan mencocokkan laporan bagian
keuangan kepada bagian akunting
dengan gaji dan upah yang diterima
oleh karyawan.
1.4.4 Laporan Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka
pegawai intern menyusun laporan hasil
pemeriksaan.
Laporan
hasil
pemeriksaan ini menginformasikan
tentang ruang lingkup internal audit,
hasil audit yang didukung dengan buktibukti yang relevan dengan temuan.
Menganalisis ketaatan dan kebenaran
data
serta
mengungkapkan
penyimpangan-penyimpangan yang ada.
Laporan hasil pemeriksaan ini dijadikan
sebagai masukan bagi pimpinan
perusahaan dalam mengambil tindakan
perbaikan
untuk
meningkatkan
efektivitas sistem pengendalian intern
yang ada dalam perusahaan.
Dalam isi laporan hasil pemeriksaan
mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Pendahuluan
Pemeriksaan atas pengendalian
intern
penggajian
terdapat
pemeriksaan
kegiatan
yang
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bersangkutan serta yang menjadi
ruang lingkup dari pemeriksaan.
b. Hasil audit
Terdapat
kesalahan
dalam
penghitungan jam kerja karyawan
yang penggajiannya berdasarkan
jam kerja, dan juga memasukkan
karyawan yang sedang cuti kedalam
daftar gaji harian.
c. Temuan audit
Meskipun penulis tidak mengikuti
saat pemeriksaan penggajian dan
pengupahan namun berdasarkan
informasi dari internal audit terjadi
kesalahan dalam penghitungan jam
kerja karyawan yang penggajiannya
berdasarkan jam kerja dan banyak
karyawan tidak protes akan hal
tersebut karena tingkat pendidikan
yang masih minim. Disamping itu
juga adanya pencatatan penggajian
dan pengupahan terhadap karyawan
yang sedang cuti.
d. Saran
Saran yang diberikan oleh pengawas
intern adalah :
- Selisih penghitungan jam kerja
terjadi karena adanya tugas
yang dirangkap oleh fungsi
pencatatan daftar hadir dan
juga fungsi pembuatan daftar
gaji dan upah, maka harus
segera diberikan rekomendasi
untuk perbaikan.
- Agar komisaris lebih ketat
didalam
mengotorisasi
permintaan biaya gaji dan upah
karyawan, baik mengenai data,
dan arsip karyawan, dan
mengambil tindakan tegas
terhadap
fungsi
keungan
apabila hal tersebut dilakukan
dengan sengaja.
1.4.5 Tindak Lanjut
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan
satuan pengawas intern, bagian-bagian
terkait harus melakukan tindak lanjut
atas saran-saran perbaikan yang
dikemukakan oleh pengawas intern.
Laporan hasil tindak lanjut tersebut
kepada satuan pengawas intern dan

pengawas intern akan melakukan
evaluasi dan memonitoring.
2.

Peranan Internal Audit Dalam
Menunjang
Efektivitas
Sistem
Pengendalian Intern Penggajian pada
PT. Organ Jaya

Dari struktur organisasi pada PT. Organ
Jaya secara keseluruhan dapat dilihat dengan
jelas bahwa internal audit memiliki kedudukan
yang independen terhadap bagian yang
diperiksanya sehingga dapat memberikan suatu
penilaian yang objektive, bertanggung jawab
secara langsung kepada direktur utama.
Pengawas intern memiliki kedudukan yang
independen terhadap bagian yang diperiksanya,
hal tersebut terlihat bahwa pengawas intern
hanya bertugas sebagai pemeriksa intern
perusahaan saja, dengan kata lain internal audit
dalam melaksanakan pemeriksaannya tidak
melibatkan staff dari bagian atau departemen
lain dalam perusahaan. Pengawas intern hanya
bertugas melakukan pemeriksaan sesuai
dengan program kerja audit yang diberikan
oleh direktur utama.
Pemeriksaan terhadap pencatatan waktu
hadir dan waktu kerja dilakukan dengan
melihat langsung kartu absensi dan
mencocokannya dengan jumlah jam kerja yang
dimasukkan dalam daftar gaji dan upah. Hal ini
dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam
memasukkan data jumlah jam kerja yang dapat
merugikan perusahaan maupun karyawan itu
sendiri.
Sedangkan
pemeriksaan
terhadap
pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan
dengan cara memeriksa karyawan yang sedang
dalam cuti, keberadaan karyawan yang ada
dalam daftar gaji dan upah dan melakukan
pengujian terhadap perhitungan gaji dan upah.
Apabila ternyata terdapat penyimpanganpenyimpangan maka harus segera dicari
penyebabnya.
Pengawas
intern
juga
melakukan
pemeriksaan terhadap distribusi pembayaran
gaji dengan cara memeriksa dan memastikan
bahwa karyawan yang ada dalam daftar gaji dan
upah telah menerima sejumlah dengan yang
ada terdapat pada daftar gaji dan upah dengan
melihat tanda tangan sipenerima.
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Berdasarkan
pemeriksaan
tersebut,
internal audit membuat laporan yang ditujukan
kepada direksi yang berisikan temuan-temuan
selama
pemeriksaan
disertai
dengan
rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada
manajemen dalam mengambil keputusan guna
kemajuan perusahaan.

KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut:
1.

Sistem penggajian yang diberlakukan
sesuai dengan kebijakan manajemen
berupa sistem gaji tetap dan sistem gaji
variabel. Dalam sistem gaji tetap absesnsi
pegawai tidak mempengaruhi besarnya gaji
yang akan diterima. Sedangkan sistem
variable, ketidak hadiran karyawan akan
nmempengaruhi langsung gaji yang akan
diterima, tetapi bila karyawan lembur akan
mendapatkan uang tambahan.

2.

Prosedur penggajian melibatkan beberapa
fungsi dalam perusahaan. Dalam struktur
manajemen PT. XYZ yang terlibat dalam
prosedur penggajian adalah bagian umum
yang bertugas sebagai pencatat waktu
sekaligus sabagai pembuat daftar gaji dan
upah, bagian keuangan, direktur utama
berfungsi sebagai distributor gaji dan
upah, dan bagian akunting.

3.

Perusahaan telah memiki pelaksana audit
internal yang dilakukan oleh pengawas
intern yang bertanggung jawab kepada
direktur utama. Dimana salah satu
fungsinya
adalah
memeriksa
dan
mengevaluasi
efektivitas
sistem
pengendalian pengeluaran petty cash yang
termasuk juga penggajian

4.

Pengawas intern yang dimiliki perusahaan
mempunyai kedudukan yang independen
terhadap bagian-bagian yang diperiksanya.
Hal ini terlihat dengan tidak terlibatnya
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pengawas intern terhadap salah satu fungsi
yang ada pada PT. XYZ
Pemeriksaan penggajian dilaksanakan 3 kali
dalam setahun dan dilakukan secara acak
tanpa konfirmasi sebelumnya kepada bagian
penggajian untuk menjamin kebenaran data
tanpa rekayasa. Pengawas intern pada PT.
Organ Jaya sangat berperan dalam efektivitas
sistem pengendalin intern penggajian.
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