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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

 

A. Pengertian Gaji dan Fungsi Gaji 

Menurut Mulyadi (1944) akuntansi adalah suatu sistem informasi 

berdasarkan pihak-pihak yang berkaitan dalam usaha pengambilan keputusan 

akuntansi yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam yang 

terjadi berulang-ulang.Oleh sebab itu pengambilan keputusan dibutuhkan 

banyak pihak termasuk perusahaan.Sedangkan akuntansi dalam perusahaan 

adalah seni pencatatan, dan pengiktisaran dengan cara yang sepatutnya dan 

dalam satuan atas transaksi yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat 

penginterprestasikan hasil pencetakan.  

1.  Gaji 

Gaji pada umumnya dibayarkan kepada karyawan tetap atau yang 

mempunyai jenjang jabatan tertentu setiap bulan (Mulyadi, 1993). Pada 

perusahaan atau instansi pembayaran kepada karyawan meliputi gaji, 

tunjangan keluarga, tunjangan transport dan lain - lain. namun yang 

terpenting bagi karyawan adalah penerimaan gaji, karena gaji adalah 

merupakan imbalan jasa yang dilakukan secara teratur dalam jumlah 

tertentu ( Basuswasta, 1993 ).  

Sedangkan menurut RSUD Banyumas gaji adalah imbalan atau 

upah yang diberikan kepada karyawan berupa uang pada awal bulan 

sebagai imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan.Dalam 

melaksanakan atau mengerjakan proses perhitungan gaji ada berbagai 

gaji yang harus dihitung oleh bagian keuangan. Hal ini sangat penting 

mengingat gaji merupakan hal yang sangat sensitif, artinya tidak ada 

kesalahan/kekeliruan dalam perhitungan gaji.Banyak bagian yang terkait 

dalam penggajian pegawe negeri sipil.Jadi sebisa mungkin tidak ada 

pegawai yang dirugikan, untuk itu bagian keuangan harus mengetahui 

macam gaji yang akan dicantumkan dalam daftar gaji. Yang paling utama 
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dalam daftar gaji adalah gaji pokok.Gaji pokok pegawe negeri sipil 

adalah gaji yang dibayarkan secara teratur pada awal bulan kepada 

seluruh pegawai negeri sipil. 

2.  Fungsi Gaji 

a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien 

Fungsi ini menunjukan bahwa pemberian gaji yang cukup 

baik akan mendorong para kayawan yang berprestasi baik dan akan 

lebih mendorong para karyawan utuk bekerja lebih baik ke arah 

pekerjaan yang produktif.  

b. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif 

Dengan menunjukan gaji yang tinggi pada karyawan 

mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga 

karyawan tersebut dengan efisien dan seefektif mungkin, sebab 

dengan cara demikian organisasi yang bersangkutan akan 

memperoleh manfaat dan keuntungan yang maximal.  

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi 

Sebagai akibat alokasi dn penggunaan sember daya manusia 

dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif maka 

dapat di harapkan bahwa prosedur pemberian gaji tersebut secara 

langsung dapat membantu sabilitas organisasi dan secara tidak 

langsung ikut serta dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan.  

 

B.  Prosedur Penggajian 

Prosedur akuntansi penggajian melibatkan fungsi kepegawaian, 

pencatatan waktu, bagian keuangan, fungsi pembuatan daftar gaji, dan bagian 

akuntansi antara lain sebagai berikut (Mulyadi, 1993:386): 

1.  Fungsi kepegawaian 

Bertanggungjawab dalam pengangkatan karyawan penetapan 

jabatan, penetapan tarif gaji, promosi, dan penurunan pangkat, mutasi 

karyawan, penghentian kariyawan dan pekerjaanya, dan penetapan 
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berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji 

karyawan.  

2.  Fungsi pencatatan waktu 

Bagianini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catataan 

waktu hadir bagi semua karyawan.  

3.  Fungsi Keuangan 

Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran gaji serta 

tunjangan karyawan.  

4.  Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

Berfungsiuntuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi 

beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji, 

selanjutnya diserahkan ke bagian fungsi akuntansi untuk membuat bukti 

kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji.  

5.  Fungsi akuntansi  

Bertanggungjawab atas pencatatan biaya tenaga kerja untuk 

kepentingan perhitungan harga pokok penujalan serta penyedian 

informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.  

 

C.  Dokumen yang Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Penggajihan 

 Dokumen yang di gunakan antara lain (Mulyadi, 1993:378): 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji 

Dokumen yang dikeluarkan oleh bagian kepegawaian berupa surat 

keputusan kemudian dikirim ke bagian daftar gaji.  

2. Kartu jam hadir 

Untuk mencatat jam hadir karyawan 

3. Kartu jam kerja 

Untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja.  

4. Daftar gaji 

Untuk mencatat jumlah gaji setiap karyawan.  
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5. Rekap daftar gaji 

6. Surat pernyataan  

Sebagai catatan bagi setiap karyawan tentng rincian gaji yang diterima 

7. Amplop gaji 

Uang karyawan diserahkan dalam amplop gaji 

8. Bukti kas keluar 

 Perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian akuntansi pada 

bagian keuangan berdasar daftar gaji.  

Sedangkan Dokumen yang digunakan dalam proses pembayaran gaji 

Pegawai Negeri Sipil RSUD Banyumas meliputi : 

1. Surat Keputusan (SK) 

2. Daftar Gaji 

3. Rekap Daftar Gaji 

4. Slip Gaji 

5. Surat Perintah Membayar (SPM) 

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

7. Daftar Setoran SIMPEDA Gaji 

 

D. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian di 

perusahaan atau instansi adalah sebagai berikut: 

1.  Jurnal Umum 

Yaitujurnal yang di gunakan untuk mencatat transaksi keuangan 

suatu perusahaan atau instansi.  

2.  Kartu Biaya 

Yaitucatatan yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja, 

sumber informasi pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti 

memorial.  

3.  Kartu penghasilan karyawan 

Yaitudigunakan untuk mencatatpenghasilan dan berbagai 

potongan yang di terima oleh setiap karyawan.  
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E.  Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Amir Abadi Yusuf (2000:63) pengendalian interen adalah 

rencana, prosedur dan pencatatan-pencatatan yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban aktiva dan keandalan laporan keuangan. pengendalian 

intern meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang 

dikoordinasikan didalam perusahaan yang bertujuan untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi, dan membantu kebijakan 

manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu.  
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Flowchart alur penggajian pegawai negri sipil 
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F. Prosedur pembayaran gaji pegawai negri sipil adalah sebagai berikut: 

 

1. Pegawai mengisi data pegawai 

2. Dari data pegawai tersebut kemudian dibuat daftar pegawai dibagian 

kepegawaian.untuk dibuat laporan daftar pegawai.laporan daftar pegawai 

tersebut  dibuat tiga rangkap.rangkap pertama diberikan kepada bagian 

gaji,rangkap kedua diberikan kepada pimpinan,kemudian bagian ketiga 

disimpan dibagian kepegawaian dan diarsipkan. 

3. Dari laporan daftar pegawai tersebut kemudian bagian gaji menghitung 

dan mencetak gaji PNS. 

4. Slip gaji PNS tersebut diserahkan kepada bagian keuangan untuk 

dicek.dan kemudian diserahkan kepada bagian pimpnan untuk 

disahkan.setelah itu diserahkan kembali kebagian gaji untuk dilakukan 

pembayaran gaji kepada pegawai. 

5. Slip gaji pegawai serta uang diberikan kepada pegawai sebagai bukti 

pembayaran gaji. 

6. Dari slip gaji yang sudah dicek dan disahkan pimpinan maka dibuatlah 

laporan gaji PNS. 

7. Laporan gaji PNS dicetak tiga rangkap.rangkap pertama diserahkan pada 

pimpinan untuk diarsipkan.rangkap kedua diserahkan bagian 

keuangan,rangkap ketiga diserahkan bagian gaji dan diarsipkan. 
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