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MOTTO 

 

“Allah memberikan masalah dan penyelesaiannya sekaligus, tidak masalah tanpa 

penyelesaiannya. Kesabaran dan sandaran kepada-Nya yang menguatkan kita. 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong” 

(Q.S:2:45) 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa drajat” 

(Q.S.Al Mujadalah:11) 

 

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat 

daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali” 

(Mario Teguh) 

 

“Jadikanlah dirimu pribadi yang baik, karena siapa yang melukaimu akan 

menjadikanmu pribadi yang lebih baik dan lebih kuat” 

(No Name) 
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Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk 

 

Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka Laporan Praktek 

Kerja Nyata ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya 

 

Bapak dan Ibu terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak 
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Semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat dan berguna 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan pemilihan judul 

Perusahaan memerlukan adanya sebuah sistem untuk mencapai 

tujuan di dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Mulyadi 

(2016:5) Sistem adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 

Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses 

pembangunan dan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya tersebut 

yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya 

fisiknya). Karena itu perusahaan harus mempekerjakan sumber daya 

manusia sesuai dengan bidang dan kemampuannya, karena segala potensi 

yang dimiliki manusia dapat membantu perusahaan untuk meraih 

keberhasilan dalam mencapai tujuan di dalam perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut maka suatu perusahaan dapat memberikan motivasi kepada 

karyawan yaitu memberikan gaji. 

Menurut Mulyadi (2016:359) Gaji merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 

jabatan manajer. Pemberian gaji menjadi kewajiban perusahaan sebagai 

kontribusi finansial atas terlaksananya tanggung jawab yang telah 

diberikan perusahaan kepada karyawan dengan baik. Sistem penggajian 

dalam suatu perusahaan sangat penting dikarenakan perusahaan 

mengeluarkan gaji berbentuk uang dalam hal ini termasuk pengeluaran 

kas. Pelaksanaan sistem penggajian harus diperhatikan dengan benar 

karena jika terjadi kesalahan dalam memberikan gaji kepada karyawan 

maka berdampak pada kerugian perusahaan dan pengendalian internal 

yang tidak baik bagi perusahaan. Pengolahan data gaji karyawan tetap 

merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mengetahui daftar 

gaji dan tunjangan para karyawan di perusahaan tersebut. Karena 
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karyawan tetap merupakan pegawai yang bekerja di suatu badan 

perusahaan secara tetap berdasarkan suatu keputusan. 

Menurut  Samhis Setiawan (2019) Sistem penggajian yang 

baikpada perusahaan berguna untuk menghindari terjadinya 

penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing. Supaya hal tersebut tidak terjadi, 

maka harus dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap bagian 

yang terkait. 

Rumah Sakit Islam “Fatimah” Banyuwangi merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa yang telah lama berdiri dan harus dikelola 

dengan baik. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan Rumah Sakit Islam 

“Fatimah” Banyuwangi sebagai tempat Praktek Kerja Nyata adalah untuk 

mengetahui lebih dalam tentang akuntansi serta proses kerja pada unit-unit 

bisnisnya dan diharapkan memperoleh pengalaman praktis mengenai 

bidang ilmu akuntansi selama melakukan praktek kerja nyata yang dapat 

menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja nantinya. Selain itu, juga pada 

Rumah Sakit Islam “Fatimah” Banyuwangi ini sistem penggajian yang 

digunakan berbeda dengan kebanyakan rumah sakit pada umumnya karena 

adanya sistem android untuk mencatat kehadiran karyawan yang di 

ikutsertakan dalam sistem penggajian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Praktek Kerja Nyata ini di beri 

judul “Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Tetap pada Rumah 

Sakit Islam Fatimah Banyuwangi”.  

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui kegiatan di bidang penatausahaan dalam sistem 

akuntansi penggajian karyawan tetap pada RSI Fatimah Banyuwangi  

b. Untuk membantu melaksanakan kegiatan administrasi pada RSI 

Fatimah Banyuwangi  
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c. Untuk melaksanakan kegiatan manajemen administrasi dengan baik 

pada kegiatan Praktek Kerja Nyata.  

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa  

1) Memperoleh pengalaman praktis dan mengetahui dunia kerja 

secara nyata.  

2) Mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang 

dimiliki.  

3) Menciptakan dan meningkatkan semangat kerja sejak dini.  

4) Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada 

masa perkuliahan. 

b. Bagi Perguruan Tinggi  

1) Mempererat hubungan antara Universitas dengan instansi 

terkait.  

2) Perguruan Tinggi yang bersangkutan akan lebih dikenal di 

instansi tersebut. 

c. Bagi Instansi yang bersangkutan  

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau 

instansi dan pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama  

2) lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi. 

3) Dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan diperusahaan 

atau instansi yang bersangkutan.  

4) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul. 

 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

Setelah penulis mengetahui arus dan prosedur pengendalian intern 

terhadap penggajian pada Rumah Sakit Islam “Fatimah”  masih terdapat 

permasalahan yakni Pencatatan waktu hadir pada Rumah Sakit Islam 

“Fatimah” Banyuwangi diawasi  oleh pihak Sumber Daya Insani yang 

disebut dengan SDI. Sistem android merupakan sistem untuk pencatatan 
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waktu hadir karyawan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Islam “Fatimah” 

Banyuwangi, namun masih belum mendapatkan hasil yang maksimal karena 

masih baru dan kadang kala karyawan kurang bisa atau kurang familiar. 

Karena itu, kadang tercatat dan kadang tidak sehingga mempengaruhi 

kenaikan gaji atau penurunan gaji, karena waktu kehadiran juga 

diikutsertakan pada sistem penggajian di Rumah Sakit Islam “Fatimah” 

Banyuwangi. 

 

1.4 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Sistem Akuntansi 

Penggajian Karyawan Tetap pada Rumah Sakit Islam Fatimah 

Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. Jember No. 25 

Banyuwangi.Praktek Kerja Nyata ini di tempatkan pada Bidang Keuangan 

dan Bidang Umum. 

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan pada setiap jam 

kerja efektif, dimulai tanggal 27 Februari s/d 28 Maret 2019 dengan jam 

kerja sebagai berikut : 

Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 14.00 

Jum’at   : Jam 07.00 s/d 11.00 

Sabtu   : Jam 07.00 s/d 13.00 

 

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan  kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) 

dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 28 Maret 2019 dengan rincian 

seperti pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan  kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

KEGIATAN 

 

Minggu ke 

I II III IV V VI 

1 Mengajukan Surat Permohonan 

Praktek Kerja Nyata kepada 

instansi terkait     

  

2 Membuat Proposal Praktek Kerja 

Nyata 

 

    
  

3 Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

sekaligus berkenalan dengan 

Pimpinan dan karyawan RSI 

Fatimah Banyuwangi 

 

    

  

4 Membantu pekerjaan, khususnya 

yang berkaitan dengan Sistem 

Akuntansi Penggajian Karyawan 

Tetap pada RSI Fatimah 

Banyuwangi 

 

      

5 Menyusun laporan akhir Praktek 

Kerja Nyata 

 

      

6 Bimbingan secara periodik dengan 

dosen pembimbing 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sistem 

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3): Sistem adalah 

rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar sistem 

terdiridari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih 

besar. 

Definisi sistem menurut Mulyadi (2016:5) Sistem adalah “suatu 

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 

Sistem menurut KBBI Sistem adalah seperangkat unsur yang secara 

teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang 

berhubungan satu sama lain. 

Sistem menurut C.W Churchman (2018) Sistem adalah seperangkat 

bagian-bagian yang di koordinasikan dengan selaras dan harmonis untuk 

melaksanakan seoerangkat pada tujuan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang 

lain yang di koordinasikan dengan selaras dan harmonis untuk mencapai 

tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan. 

 

2.2 Definisi Akuntansi 

Akuntansi berasal dari kata Accountancy/Accounting/Constituency yang 

artinya proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan 

menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi supaya 

mudah dimengerti untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, 

pencatatandan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi pada 

pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi 
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sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk 

menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara 

sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya 

pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang 

berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan 

keuangan ( Kieso, et al, 2016:2). 

Definisi menurut Warrent dkk (2016:3) Akuntansi dapat diartikan 

sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku 

kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi ekonomi. 

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan 

keuangan kepada pihak yang membutuhkan serta memberikan informasi 

tentang kondisi perusahaaan secara ekonomi. 

 

2.3 Definisi Sistem Informasi 

Definisi menurut Krismaji (2015:15) : Sistem informasi adalah cara-

cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah 

serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, 

mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa 

sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Laudon (2014) yang mendefinisikan 

Sistem informasi : Secara teknis sebagai sesuatu rangkaian yang komponen-

komponennya saling terkait yang mengumpulkan (dan mengambil kembali), 

memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan.  

Menurut Aris Kurniawan (2019) Sistem informasi adalah suatu 

kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang 

menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. 

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi adalah kumpulan data yang terintegritasi dan saling melengkapi 
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dengan menghasilkan output yang baik guna untuk memecahkan masalah, 

pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.4 Definisi Prosedur 

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur (procedure) didefinisikan sebagai 

serangkaian urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Sedangkan Prosedur menurut Ardiyos (2014:743) Prosedur adalah 

bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut 

beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang diterapkan untuk 

menjamin agar kegiatan suatu usaha atau transaksi dapat terjadi berulang 

kalidan dilaksanakan dengan seragam. 

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai berikut: 

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, 

2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah. 

Dalam hal ini prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu 

aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan langkah-

langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain 

sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan 

suatu aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan 

akhir. 

 

2.5 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi  menurut Martani dkk (2016:60) Sistem informasi akuntansi 

membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, 

mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna, dan 

menghasilkan laporan keuangan. 
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Menurut Krismiaji (2015:4), Sistem informasi akuntansi adalah “sebuah 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan 

bisnis”. 

MenurutWarrent dkk (2017:231) Sistem informasi akuntansi adalah 

metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, 

serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses dan 

mengumpulkan data serta transaksi untuk menghasilkan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukanya. 

 

2.6 DefinisiGaji.  

Definisi  menurutMulyadi (2016:359) Gaji merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dillakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 

jabatan manajer.  

Menurut Sujarweni (2015:127), gaji adalah “pembayaran atas jasa-jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan perusahaan setiap bulan”. 

Menurut Kemenkeu RI Direktoral Jenderal Perbendaharaan (2013:4) 

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus 

dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai 

tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang 

dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang 

dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, 

tunjangan perbaia penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, 

tunjangan irian jaya/ papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan 

tunangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa gaji adalah bentuk pembayaran atas 

jasa-jasa yang telah dilakukan oleh karyawan yang diterima berkaitan dengan 

jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan. 
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2.7 Sistem Akuntansi Penggajian 

2.7.1 Dokumen yang digunakan  

Dokumen yang digunakan menurut Mulyadi (2016:310) dalam sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan adalah: 

a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, 

seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan 

pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian 

sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan,dan lain 

sebagainya.Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji 

dan upah. 

b. Kartu Jam Hadir  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk 

mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir 

karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu 

hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 

c. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

Dokumen ini diisi oleh penyedia pabrik dan diserhkan ke fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam 

hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada 

setiap jenis produk atau pesanan. 

d. Daftar Gaji dan Daftar Upah  

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, 

dikurangi potongan-potongan berupa pph pasal 21, utang karyawan, iuran 

untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. 
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e. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gajidan upah per departemen 

yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah yang dibuat untuk 

membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada 

pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan 

oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. 

f. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan 

yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat 

sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang 

diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban 

setiap karyawan. 

g. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah 

setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam bulan tertentu. 

h. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah uang yang dibuat oleh 

fungsiakuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dan fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 

 

2.7.2 Catatan akuntansi 

Catatan akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi (2016:317)  

dalam pencatatan gaji dan upah adalah: 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 
 

a. Jurnal Umum 

Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja setiap departemen di dalam 

perusahaan. 

b. Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung 

yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut. 

c. Kartu Biaya  

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam 

perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini 

adalah bukti memorial. 

d. Kartu Penghasilan Karyawan  

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai  

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu 

penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan 

ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan 

ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. 

Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap 

karyawan hanya mengetahui gaji dan upahnya sendiri, sehingga rahasia 

penghasilan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. 

2.7.3 Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian dan pengupahan menurut 

Mulyadi (2016:317) adalah : 

a. FungsiKepegawaian 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, 

Menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, dan sebagainya. 
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b. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 

c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji danUpah 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk 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 dan upah. 

d. Fungsi Akuntansi Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

Fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban 

yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah 

karyawan. 

e. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

Gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. 

2.7.4 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur menurut Mulyadi (2016:469) dalam membentuk 

sistem penggajian berikut ini : 

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk 

menentukan gaji karyawan. 

b. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Prosedur ini fungsi pembuat daftar membuat daftar gaji. Data yang 

dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

dan lain-lain. 

c. Prosedur Distribusi Biaya Gaji  

Dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja di 

distribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja. 
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d. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan 

untuk mengeluarkan sejumlah uang, dan untuk keperluanseperti yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. 

e. Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada 

fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayarangaji. Fungsi 

keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukkan uang ke amplop gaji. 

2.7 Definisi Bagan Alir (Flowchart) 

Bagan alir (flow chart) menurut Romney dkk (2016:67) adalah teknik 

analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari 

sistem informasi jelas, ringkas, dan logis. Sistem akuntansi dapat dijelaskan 

dengan menggunakan bagan alir dokumen. Bagan alir menggunakan 

seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur 

pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui 

sistem. Simbol-simbol standart yang digunakan untuk menggambarkan bagan 

alir disajikan pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Simbol-simbol untuk Menggambarkan Bagan Alir (47-49) 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

 

Dokumen Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

semua jenis dokumen 

yang merupakan formulir 

yang digunakan untuk 

merekam data terjadinya 

suatu transaksi. 
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Dokumen dan 

tembusannya 

Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

dokumen asli dan 

tembusannya. Nomor 

lembar dokumen 

dicantumkan disudut 

kanan atas 

 

 

 

 

 

Catatan Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

catatan akuntansi yang 

digunakan untuk 

mencatat data yang 

direkam sebelumnya 

didalam dokumen atau 

formulir. Catatan 

akuntansi yang 

digambarkan dengan 

simbol ini adalah : jurnal, 

buku besar,buku 

pembantu 

 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang sama (on-

page connector) 

Simbol ini digunakan 

untuk menghubungkan 

arus pemrosesan di satu 

halaman yang sama 

 

 

 

 

Penghubung pada 

halaman yang berbeda 

(off-page connector) 

Suatu penanda masuk 

dariatau keluar ke 

halaman lain 

 

 

 

 

          1 

                          2 

Faktur 
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Kegiatan manual  Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

kegiatan manual,seperti: 

menerima order dari 

pembeli dan berbagai 

jenis klerikal yang 

lainnya 

 

 

 

 

 

Arsip sementara Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan tepat 

penyimpanan dokumen. 

Untuk menunjukkan 

urutan pengarsipan 

dokumen digunakan 

simbol berikut ini : 

A : menurut abjad 

N : menurut nomor urut 

T : menurut tanggal 

 

 

 

 

 

 

Arsip permanen Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

arsip permanen yang 

merupakan tempat 

penyimpanan dokumen 

yang tidak akan diproses 

lagi dalam sistem 

akuntansi yang 

bersangkutan 

 

 

 

 

 

On-line computer process Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

pengolahan data dengan 

komputer secara On-line. 

Nama program ditulis di 

dalam simbol 
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Keying (typing,verifying) Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

pemasukan data ke dalam 

komputer melalui on-

lineterminal 

 

                         Ya 

 

                Tidak 

 

 

Keputusan Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

keputusan yang harus 

dibuat dalam proses 

pengolahan data 

 

 

 

 

Mulai/berakhir (terminal) Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

awal dan akhir suatu 

sistem akuntansi 

 

 

 

 

On-linestorage Simbol ini 

menggambarkan arsip 

komputer yang berbentuk 

on-line (di dalam memori 

komputer) 

 

 

 

 

 

Keterangan komentar Simbol ini 

memungkinkan ahli 

sistem menambahkan 

keterangan untuk 

memperjelas pesan yang 

disampaikan dalam bagan 

alir. 

Sumber : Mulyadi (2016) 
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BAB  III 

Gambaran Umum Obyek Praktek Kerja Nyata 

 

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Awal mula berdirinya Rumah Sakit Islam “Fatimah” Banyuwangi 

karena adanya keinginan dari para Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) 

yang diprakarsai oleh majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) daerah, 

untuk ikut berperan aktif mensukseskan tujuan pembangunan nasional 

khususnya pembangunan di daerah kabupaten Banyuwangi yaitu melalui 

salah satu program strategis pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan dan 

bimbingan kesehatan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam kaidah 

majelis PKU atau surat keputusan Pimpinan Muhammadiyah No : 

02/PR/1982 tanggal 18 Februari 1982, pasal 3 ayat 1b, pasal 12 ayat 2. 

Setelah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah tingkat II Banyuwangi 

pada tanggal 30 Juni 1983 dan semenjak pertengahan tahun 1984 di mulai 

penggalian dana sukarela berupa uang tunai maupun dalam bentuk material 

dalam pembangunan gedung rumah sakit. Pembangunan ini selesai pada akhir 

Agustus 1987 dan awal september 1987, rumah sakit di buka sebagai rumah 

sakit umum dengan 70 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 

ekonomis. Tetapi ijin operasional oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Timur keluar pada tahun 1990 dengan no. 180.4/7974/115.4/90. 

 

3.2 Lokasi Perusahaan 

Rumah Sakit Islam “Fatimah” Banyuwangi berlokasi di daerah Pakis 

Kalirejo Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di jalan Jember No. 25 

Banyuwangi, Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yaitu: 
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1. Data geografis 

Wilayah kabupaten Banyuwangi cukup luas, sedang ibu kota kabupaten 

tidak terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten. Hubungan antar kecamatan 

dan desa sudah baik karena sudah terdapat sarana angkutan. 

2. Rasio jumlah penduduk dan persediaan tempat yang ada di rumah sakit 

seluruh Banyuwangi 

Jumlah penduduk lebih dari 1.400 ribu. Idealnya setiap ribu penduduk  

di sediakan empat tempat tidur, setidak-tidaknya setiap ribu di sediakan satu 

tempat tidur. Dari perhitungan tersebut layak di Banyuwangi di sediakan lebih 

dari 400 tempat tidur.Namun tempat tidur yang di Banyuwangi dengan dua 

rumah sakit umum dan rumah sakit perkebunan di tambah beberapa 

puskesmas yang menyediakan tempat tidur belum mencapai 400 tempat tidur. 

3. Sosial Ekonomi Penduduk 

Sosial ekonomi yang belum merata menyebabkan kebutuhan tempat 

tidur juga bervariasi dalam kelas.Sebagian besar tempat tidur di sediakan 

untuk golongan ekonomi lemah (kelas empat) padahal kelas ekonomi lemah 

cukup banyak namun mereka belum mendapat fasilitas. 

4. Tenaga Kerja  

Dari data dokter yang ada di rumah sakit seluruh Banyuwangi masih 

mempunyai waktu (terutama di luar jam kerja) untuk membantu menangani 

pasien di rumah sakit islam fatimah banyuwangi. Di samping itu juga banyak 

tenaga-tenaga penunjang yang dapat di karyakan untuk rumah sakit. 

 

3.3 Visi dan Misi Perusahaan 

3.3.1 Visi Perusahaan 

Menjadi rumah sakit dengan pelayanan prima dan sebagai sarana 

dakwah 

3.3.2 Misi Perusahaan 

a. Memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan 

b. Melaksanakan pengelolaan yang efektif dan efisien 
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c. Meningkatkan kompetensi dan loyalitas sumberdaya insani yang 

berakhlaqulkarimah 

3.3.3 Tujuan Perusahaan 

a. Terwujudnya kepuasan stakeholders 

b. Terwujudnya RS wisata dengan budaya Islami 

c. Terwujudnya layanan yang terintegrasi 

d. Terwujudnya RS dengan SDM yang berkualitas dan layanan prima 

dengan memanfaatkan jejaring 

e. Terwujudnya pelayanan efektif dan efisien dengan daya saing 

tinggi 

f. Terwujudnya SIM RS yang handal dan terwujudnya sarana dan 

prasarana pelayanan sesuai standar 

3.3.4 Tata Nilai Perusahaan 

Istiqomah, Terpercaya, Integritas, Modern, Empati dan Wathoniyah 

(ISTIMEWA) 

a. Istiqomah 

Istiqomah dalam terminologi Islam adalah hal berpendirian kuat 

atau teguh pendirian.Dalam hal ini RS harus berpendirian teguh 

terhadap tata nilai perusahaan. 

b. Terpercaya 

Artinya RS harus dapat dipercaya untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat.Sehingga, masyarakat dapat yakin dengan pelayanan 

di RS. 

c. Integritas 

RS harus dapat bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang 

konsisten. 

d. Modern 

RS harus dapat tumbuh berkembang bersamaan dengan 

perkembangan yang semakin modern. Dengan kata lain, pelayanan 

RS juga harus semakin lebih baik. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21 
 

e. Empati 

Para karyawan harus mempunyai kemampuan menciptakan 

keinginan untuk menolong sesama. 

f. Wathoniyah 

Para karyawan harus menjunjung arti persaudaraan terhadap 

sesama. 

3.3.5 Motto Perusahaan 

Layananku Ibadahku 

3.4 Kegiatan Pokok 

Kegiatan pokok : Perusahaan Jasa 

 

3.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Islam 

“Fatimah” Banyuwangi adalah struktur organisasi line (garis) artinya : arus 

kekuasaan dan tanggung jawab secara langsung dari pucuk pimpinan kepada 

pegawai yang berada di bawahnya. (gambar 1). 

Dari data yang penulis peroleh, struktur organisasi Rumah Sakit Islam 

“Fatimah” adalah sebagai berikut : 
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 Dari data yang penulis  peroleh, struktur organisasi Rumah Sakit Islam  

Fatimah adalah sebagai berikut :  

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi 

Bertanggung jawab sebagai pengendali intern keuangan dan manajemen medis 

2. Dewan Pembina Rumah Sakit Islam Fatimah 

Bertugas membantu, mengawasi dan sebagai penasehat  direktur utama atas 

jalannya perusahaan 

3. Direktur 

Menentukan dan membuat segala kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan 

dengan tujuan perusahaan baik jangka panjang dan jangka pendek. 

4. KOMDIS (Komisi Disiplin) 

Bertanggung jawab mengawasi dan mendisiplinkan semua bagian 

5. Komunikasi Keperawatan 

Bertanggung jawab menyampaian serangkaian pesan atau informasi yang 

berkenaan dengan kegiatan keperawatan (kegiatan terapeutik keperawatan) 

yang dilakukan oleh seorang perawat (sekelompok) perawat dengan pasien 

atau klien. 

6. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Bertanggung jawab Menetapkan kebijakan pengawasan internal, 

Melaksanakan pengawasan internal dan Mengambil kesimpulan atas hasil 

pengawasan internal 

7. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 

Bertanggung jawab Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan 

program kerja (PMKP) 

8. Komite Etik 

Bertanggung jawab  Melakukan pemantauan dan penanganan masalah & 

etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektor 

dan  lintas fungsi sesuai kebutuhan 

9. Panitia/ Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS (PPI) 

Bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan pencegahan dan 

pengendalian infeksi nosokomial  
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10. Tim Development Management Centre (DMC) 

Bertanggung jawab berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana, 

baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

11. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Bertanggung jawab untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas 

dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari 

kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan  

produktivitas kerja.  

12. Tim Manajemen Fasilitas dan Kesehatan (MFK) 

Bertanggung jawab memberikan edukasi dan pelatihan  untuk menjalankan 

peran karyawan dalam mengidentifikasi serta mengurangi risiko, melindungi 

orang lain dan diri mereka sendiri, serta menciptakan fasilitas yang aman dan 

terlindung 

13. Tim Tenaga Kesehatan Lain (Nakes Lain) 

Bertanggung jawab untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah 

kesehatannya baik keluhan hal yang mendasar sampai hal-hal yang komplikasi 

ditanyakan kepada mereka 

14. Kepala Bagian Umum 

Bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan fungsi manajemen dan 

operasional Rumah Sakit. 

a .  Kepala Sub Bagian Pemeliharaan,SARPRAS dan KESLING 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, 

pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan 

kesehatan di rumah sakit yaitu sarana, prasarana dan peralatan alat 

kesehatan RS selalu berada dalam keadaan layak pakai guna menunjang 

pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima kepada pelanggan 

15. Kepala Bidang Keperawatan 

Bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan 

keperawatan di Rumah Sakit. 
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a. Kepala Sub Bidang Keperawatan 

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan 

bidang keperawatan 

16. Kepala Bidang Pelayanan Medis 

Bertanggung jawab untuk pelayanan pasien, baik  yang rawat jalan  maupun 

pasien rawat inap dalam rumah sakit. 

a. Kepala Sub Bidang Rawat Inap 

Bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional rumah sakit di Instalasi 

Rawat Inap 

b. Kepala Sub Bidang Rawat Jalan 

Bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajemen di Rawat jalan 

sesuai dengan kebijakan 

c .  Kepala Sub Bidang Gawat Darurat 

Bertanggung jawab sebagai pengelola operasional rumah sakit di bagian 

UGD dan Poli Umum 

d .  Kepala Sub Bidang Bedah Sentral 

Bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional rumah sakit di bagian 

bedah 

e .  Kepala Sub Bidang  Intensive Care Unit ( ICU) 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi kegiatan medis rawat 

inap di ICU 

17. Kepala Bagian  Penunjang Medis 

Bertanggung jawab untuk pelaksanaan sarana penunjang medis yang 

meliputi laborat, radiologi, farmasi, gizi dan lain-lain. 

a. Kepala Sub Bidang Farmasi 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala 

bagian Penunjang Medis yang berhubungan dengan tugas 

operasional bagian farmasi 
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b. Kepala Sub Bidang Laboratorium 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala 

bagian Penunjang Medis yang berhubungan dengan tugas operasional 

laboratorium 

c. Kepala Sub Bagian Gizi 

Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan gizi yang akurat, cepat 

dan efisien yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan 

fisioterapi yang terkini dalam rangka memuaskan seluruh pasien 

d. Kepala Sub Bidang Radiologi 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala 

bagian Penunjang Medis yang berhubungan dengan tugas 

operasional Radiologi 

e. Kepala Sub Bidang Rekam Medis 

Bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola operasional kegiatan 

rumah sakit di bidang Rekam Medis dan Pendaftaran Rumah Sakit 

18. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan  

Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dan keuangan yang 

berkaitan dengan masalah  pengadaan dana  dan pemanfaatan dana perusahan 

serta menyelenggarakan akuntansi perusahaan. 

a. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Anggaran 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan dalam bidang keuangan dan 

Akuntansi sesuai dengan strategi dan kebijakan yang digariskan oleh 

kepala bagian Umum, Keuangan dan Direktur 

b. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi 

keuangan meliputi kegiatan pembayaran, verifikasi, pembukuan dan 

penyusunan laporan keuangan 

c. Kepala Sub Bagian Piutang 

Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan pembayaran 
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d. Kepala Sub Bagian Logistik 

Bertanggung jawab sebagai penyedia bahan logistik setiap saat bila 

dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif 

e. Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran 

Bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional dalam bidangHubungan 

Masyarakat serta bertanggung jawab atas kegiatan maupun biaya yang 

digunakan untuk pemasaran. 

19. Kepala Bagian SDI (Sumber Daya Insani) 

Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan karyawan, 

pengembangan karyawan, dan kesejahteraan karyawan 

a. Kepala Bagian Personalia  dan Gaji 

Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup semua pegawai yang ada 

dalam rumah sakit serta bertanggung jawab atas kegiatan yang 

berhubungan dengan gaji 

b. Kepala Bagian Diklat 

Bertanggung jawab atas terlaksananya sistem pengelolaan dan 

pengembangan SDM dan Diklat yang efektif, profesional dan islami sesuai 

dengan strategi dan kebijakan 

c. Kepala Sub Bagian Bimbingan Rohani ( BIMROH) 

Bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan bentuk 

pelayanan sosial medis yang terdiri dari kerohanian dan konseling bagi 

karyawan 

d. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Sekretariatan 

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan,membina, dan 

mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan 

sistem Informasi manajemen, sandi dan telekomunikasi serta bertanggung 

jawab memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi 

perencanaan, keuangan, urusan tata usaha.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan Sistem 

Akuntansi Penggajian Karyawan Tetap pada Rumah Sakit Islam Fatimah 

Banyuwangi, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi penggajian yang dilaksanakan 

oleh Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi menggunakan tekhnologi 

komputer, hal ini terlihat dengan digunakannya jenis aplikasi SIM RS yang 

bertujuan untuk mempermudah tugas bagian penggajian. Prosedur dan 

kebijakan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan 

sesuai dengan sistem pengendalian internal gaji hal ini terlihat dengan 

adanya pemisahan fungsi yaitu antara tim pemberi gaji (Bagian Personalia), 

Bagian Keuangan dan tim pemotongan gaji. Adapun tim pemotongan gaji 

yang terkait Bagian AISIYAH, Bagian PPNI, Bagian Koperasi Karyawan, 

Bagian Bendahara Karyawan dan Bagian Penagihan. 

Setiap bagian telah melakukan kegiatannya dengan baik dan telah 

dimaksimalkan sesuai sistem yang dierapkan.Maka dari itu  penulis 

berharap Rumah Sakit Islam “Fatimah” Banyuwangi dapat menerapkan 

sistem penggajian tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ada, sehingga 

dapat mempermudah pekerjaan bagian yang bersangkutan dalam 

pengambilan keputusan demi meningkatkan pengendalian internal 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

Diserahkan 

kepada SDI 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Laporan Gaji 
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LAMPIRAN 2 

Laporan Pemotongan Gaji Bagian Aisiyah 
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LAMPIRAN 3 

Laporan Pemotongan Gaji Bagian PPNI 
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LAMPIRAN 4 

Laporan Pemotongan Gaji Bagian Koperasi Karyawan 
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LAMPIRAN 5 

Laporan Pemotongan Gaji Bagian Bendahara Karyawan 
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LAMPIRAN 6 

Slip Gaji 
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LAMPIRAN 7 

Daftar Hadir 
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LAMPIRAN 8 

Balasan Surat Permohonan 
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LAMPIRAN 9 

Surat Persetujuan Penyusunan Laporan PKN 
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LAMPIRAN 10 

Kartu Konsultasi 
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LAMPIRAN 11 

Nilai PKN 
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