
  
 

5 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Sistem Akuntansi Penggajian 

Tujuan perusahaan adalah mencapai rencana yang telah ditetapkan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien dengan adanya sistem yang baik. Menurut Saeidi (2014), 

sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan 

yang membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang diproses. Sistem 

informasi akuntansi dikatakan efektif dan efisien apabila dapat memberikan 

kebenaran dan konsistensi informasi secara tepat waktu (Patel, 2015). 

Perusahaan memiliki sumber daya perusahaan dengan perannya masing-

masing dalam kelangsungan kegiatan operasional. Sumber daya manusia yaitu 

karyawan merupakan sumber daya yang berperan penting dalam menjalankan 

berbagai kegiatan di perusahaan. Karyawan merupakan aset yang tidak dapat diukur 

namun penting untuk dipertahankan dan dipelihara. Hal ini menjadikan gaji sebagai 

salah satu cara yang penting dalam mempertahankan karyawan. Gaji adalah salah 

satu faktor penting dalam bisnis, sistem gaji yang masuk akal akan lebih 

meningkatkan produktivitas (Hung, Lee, & Lee, 2018). Istilah gaji secara historis 

digunakan untuk merujuk pada pembayaran berkala yang dilakukan untuk 

karyawan. Gaji adalah pembayaran reguler dan tanpa syarat, yang ditetapkan pada 

tingkat yang mencerminkan tuntutan posisi dan status (Adams, 2018). 

Biaya wajib dalam bentuk gaji ini harus dikelola secara baik untuk 

menghindari adanya kesalahan maupun kecurangan dalam penghitungan dan 

pembayaran gaji karyawan (Jiwandono, Topowijono, & Yaningwati, 2017). Sebuah 

sistem akuntansi penggajian harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar terjadinya 

pembayaran gaji yang benar dan tepat waktu. Sistem akuntansi penggajian dapat 

berfungsi sebagai kontrol dalam kegiatan usaha. Penggunaan sistem akuntansi 

penggajian dapat mengatur transaksi pembayaran untuk karyawan, dengan 

demikian karyawan dapat menerima hak sesuai dengan kinerja (Alfiandi, 

Kertahadi, & Nuzula, 2014).  
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2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28, 2007).” Pajak 

berperan penting dalam kehidupan suatu negara terutama untuk kegiatan 

pembangunan. Sifat memaksa dari pajak menjadikan seluruh individu turut serta 

untuk membayar pajak tanpa terkecuali sehingga memudahkan proses 

pengumpulan iuran pajak yang dapat digunakan untuk menyediakan barang dan 

jasa bagi masyarakat. Praktiknya, seseorang yang tidak membayar kewajiban dalam 

pembayaran pajak secara sengaja dapat dikenakan sanksi administratif ataupun 

hukum. Sanksi yang diperoleh akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan 

peraturan yang berlaku.  

 

2.2.2 Fungsi Pajak  

 Terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Anggaran 

Fungsi pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan atau 

pengeluaran negara. Proses yang dilakukan adalah negara akan 

mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang yang akan dimasukkan ke kas 

negara sehingga dapat membelanjakan pengeluaran yang dibutuhkan oleh 

negara. Hal ini memberi gambaran bahwa pajak adalah komponen utama 

dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).    

2. Fungsi Mengatur/Regulasi 

Pajak digunakan untuk mengatur pola konsumsi atau hidup masyarakat 

dengan tujuan tertentu. Contoh pajak dalam fungsi mengatur adalah bea 

masuk barang impor. Pajak ini akan mengatur konsumsi masyarakat 

terhadap barang-barang impor karena akan dikenakan bea yang cukup 

besar. Terciptanya peraturan ini akan memberikan perlindungan dan 

dukungan terhadap produk lokal agar dapat bertahan atau bahkan 

bertumbuh (Windi Argo & Mustafid Amna, 2018). 
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2.2.3 Subyek Pajak 

 Subyek pajak terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Orang pribadi (yaitu orang biasa pada umumnya) dan warisan yang belum 

terbagi, 

2. Badan seperti PT, CV, BUMN, dan bentuk lainnya, 

3. Bentuk usaha tetap. 

(Windi Argo et al., 2018) 

 

2.3 PPh 21 

2.3.1 Pengertian PPh 21 

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

subyek pajak dalam negeri (UU 36, 2008).”  

 

2.3.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Sebuah penghasilan yang dikenakan pajak disebut dengan obyek pajak. 

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, obyek 

PPh 21 berupa penghasilan yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 sumber, antara 

lain adalah: 

1. Penghasilan yang bersumber dari pekerjaan beralaskan hubungan kerja 

serta pekerjaan bebas, 

2. Penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha, 

3. Penghasilan dari modal, seperti dividen, bunga, dan sebagainya, 

4. Penghasilan lainnya, seperti hadiah undian, penghargaan, dan sebagainya. 

 

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Pribadi  

1.  0 sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan 5%, 

2.  Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dikenakan 15%, 

3.  Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan 25%, 

4.  Diatas Rp 500.000.000 dikenakan 30%. 

(UU PPh No. 36 tahun 2008) 
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2.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 yang 

berlaku mulai 1 Januari 2016, maka PTKP adalah sebagai berikut: 

1. Rp 54.000.000 bagi wajib pajak pribadi, 

2. Rp 4.500.000 tambahan bagi wajib pajak kawin, 

3. Rp 54.000.000 bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami, 

4. Rp 4.500.000 bagi tambahan anggota keluarga sedarah serta anak angkat 

yang ditanggung sepenuhnya dan paling banyak 3 orang. 

 

2.4 Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam sebuah 

perusahaan karena kemungkinan kecurangan karyawan dapat dikurangi. 

Kesalahan, kasus pencurian, dan hal lainnya dapat dicegah ketika pengendalian 

internal ini dilakukan secara efektif. Pengendalian internal sendiri memiliki definisi 

sebagai tata cara untuk melindungi kekayaan yang dimiliki perusahaan dan ditaati 

serta dilakukan oleh seluruh karyawan (Kalendesang, Lambey, & Budiarso, 2017). 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (2019) dalam Internal Control – Integrated Framework (2019) 

terdapat lima elemen struktur pengendalian internal, yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Mencakup sikap keseluruhan manajemen dan karyawan mengenai 

pentingnya pengendalian. Elemen ini menggambarkan serangkaian 

standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk melakukan 

pengendalian internal di setiap bagian organisasi.  

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Setiap perusahaan akan mengalami sebuah permasalahan yang dapat 

mengakibatkan risiko kecil atau besar. Penilaian risiko membentuk sebuah 

dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Manajemen 

harus dapat mengidentifikasi dan mengambilkan tindakan untuk 

meminimalkan risiko. 
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3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Merupakan tindakan (kebijakan, prosedur, dan standar) yang membantu 

manajemen mengurangi risiko untuk memastikan tercapainya tujuan. 

Aktivitas ini dapat bersifat preventif (mencegah terjadinya masalah) atau 

detektif (mendeteksi dan mencari sumber masalah) dan dapat dilakukan 

pada semua tingkat organisasi. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Merupakan elemen penting pada pengendalian internal. Informasi 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan 

pemantauan digunakan manajemen untuk memandu operasi dan 

memastikan kepatuhan pelaporan, hukum, dan peraturan.  

5. Pemantauan (Monitoring) 

Kegiatan pemantauan adalah evaluasi berkala atau berkelanjutan terhadap 

kualitas pengendalian internal. Pemantauan digunakan untuk menemukan 

kelemahan dan meningkatkan pengawasan. Pemantauan mencakup 

perilaku karyawan dan indikator masalah pengawasan pada sistem 

akuntansi. 

 

2.4.1 Form Selisih Stok Barang 

CV. Grotas Creative merupakan perusahaan dagang yang menjadikan 

persediaan sebagai aset penting dalam kegiatan perusahaan untuk mendapatkan 

pendapatan. Pada perusahaan dagang, persediaan hanya merupakan persediaan 

barang dagang yang dibeli, disimpan dan akan dijual kembali pada periode yang 

akan datang (Karongkong, Ilat, & Tirayoh, 2018). Perusahaan harus mengambil 

konsentrasi terhadap barang persediaan mengingat bahwa persediaan ini memegang 

peran yang amat penting pada perusahaan dagang.  

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membuat form selisih stok 

barang. Tujuan form ini dibentuk adalah agar dapat mengetahui selisih barang yang 

dipesan dengan barang yang datang dari pemasok. Kecurangan dapat terjadi 

kapanpun dan dimanapun baik dilakukan oleh pemasok maupun karyawan gudang, 

sehingga perusahaan harus tetap waspada dan sebaik mungkin melakukan antisipasi 

dengan cara membuat sistem yang baik. Sistem ini membutuhkan kerja sama dari 
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karyawan gudang dalam proses penghitungan stok. Langkah yang akan diambil 

apabila terdapat selisih stok dalam penghitungan akan ditangani oleh manager atau 

pemilik.  

 

2.4.2 Form Kas Kecil 

Kas kecil merupakan uang dalam bentuk tunai yang digunakan untuk 

melakukan pembayaran yang jumlahnya tidak terlalu besar (Soemarso, 2014). 

Jumlah dana yang ada terbilang kecil namun patut untuk dikelola dengan baik. Kas 

adalah aset yang paling cair dan memiliki peluang yang cukup besar dalam 

kecurangan, sehingga dapat dengan mudah diselundupkan, digelapkan dan hal 

lainnya. Kas kecil yang digunakan dalam pengeluaran rutin tanpa pengendalian atau 

pengawasan dapat menimbulkan persoalan dikarenakan perusahaan tidak 

menggunakan asetnya semaksimal mungkin. Uang tunai yang ada pada kas harus 

dapat diputar dan digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional serta dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan. Sistem ini juga 

ditujukan untuk menyingkirkan segala bentuk kecurangan penggelapan yang 

dilakukan karyawan pemegang dana kas kecil. Fokus yang lebih detail terhadap 

pengeluaran-pengeluaran melalui kas kecil dapat menjadikan perusahaan lebih baik 

dalam melakukan manajemen biaya.  

Metode dalam kas kecil dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Metode Tetap / Imprest 

Metode ini memiliki dana yang selalu tetap dengan yang telah ditentukan 

oleh pihak manajemen. Pada metode ini, pencatatan akan dilakukan 

apabila terdapat pengisian ulang kas kecil. Pemegang dana kas kecil akan 

mengumpulkan berbagai bukti pengeluaran, membuat memo yang akan 

digunakan untuk dapat diajukan pada saat pengisian kembali kas kecil.  

2. Metode Fluktuatif  

Metode ini digunakan oleh CV. Grotas dalam mengelola kas kecil. Metode 

fluktuatif memiliki nilai kas kecil yang dapat berubah-ubah. Setiap 

pengeluaran dapat langsung di catat atau dibebankan pada kas kecil. 

Pengisian kembali kas kecil pada metode ini tidak harus sama dengan 
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jumlah saldo awal dari kas ini, berbeda dengan metode tetap yang 

mengharuskan agar sesuai dengan saldo awal kas kecil.  

 

Tabel 2.1. Contoh Jurnal Metode Tetap dan Fluktuatif, sumber: Penulis (2019) 

Transaksi Metode Tetap Metode Fluktuatif 

Pembentukan kas kecil 

sebesar Rp 5.000.000 

Kas kecil   Rp 5.000.000 

(Dr) 

Kas Rp 5.000.000 

(Cr)  

Kas Kecil Rp 5.000.000 

(Dr) 

Kas Rp 5.000.000 

(Cr) 

Membeli Pena Rp. 

250.000 

Tidak di jurnal (memo) Biaya Perlengkapan Rp 

250.000 (Dr) 

Kas kecil Rp 

250.000 (Cr) 

Beli makanan karyawan 

Rp 2.500.000 

Tidak di jurnal (memo) Biaya makan karyawan 

Rp 2.500.000 (Dr) 

Kas kecil Rp 

2.500.000 (Cr) 

Pengisian Kembali Kas 

Kecil 

1.Biaya perlengkapan Rp 

250.000 (Dr) 

2.Biaya makan karyawan 

Rp 2.500.000 (Dr) 

Kas Rp 2.750.000 

(Cr) 

Kas kecil Rp 2.750.000 

(Dr) 

Kas Rp 2.750.000 

(Cr)  
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