
1 

 

PERANAN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN 

KARYAWAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

FEBRIAN MAULANA PUTRA 

NPM : 1551030036 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



2 

 

PERANAN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN 

KARYAWAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas  

Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

 

Oleh : 

Febrian Maulana Putra 

NPM : 1551030036 

 

 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

Pembimbing I: Dr. Ahmad Habibie, M.E. 

Pembimbing II: Yetri Martika Sari, M.Acc. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



ii 

 

ABSTRAK 

Oleh : Febrian Maulana Putra 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dalam 

studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui 

fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah 

sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling 

berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah sistem penggajian 

karyawan PT. BPRS Bandar Lampung yang didasarkan kepada sistem 

penggolongan, adanya potongan pajak dan juga zakat yang harus 

dibayarkan oleh karyawan, adanya pemotongan tunjangan karyawan 

jika terlambat masuk kerja, dan perubahan status karyawan, dari 

berbagai faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah gaji dan 

tunjangan yang nantinya diterima oleh karyawan. 

Permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana sistem 

akuntansi penggajian karyawan pada PT. BPRS Bandar Lampung?. 

Bagaimana pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian 

karyawan di PT. BPRS Bandar Lampung?. Bagaimana   sistem   

akuntansi  penggajian  karyawan   dan   pengendalian internal pada 

PT. BPRS Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?. 

Apakah sistem   akuntansi  penggajian  karyawan   terhadap   

pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam, sudah berjalan dengan baik? 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui sistem 

akuntansi penggajian karyawan pada PT. BPRS Bandar Lampung. 

Untuk mengetahui pengendalian internal pada sistem akuntansi 

penggajian karyawan di PT. BPRS Bandar Lampung. Untuk 

mengetahui sistem akuntansi penggajian karyawan terhadap 

pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam. Untuk mengetahui sistem   akuntansi  

penggajian  karyawan   terhadap   pengendalian internal pada PT. 

BPRS Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, sudahkah 

berjalan dengan baik. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana hasil penelitian 

disajikan secara deskripsi. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 
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Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pimpinan perusahaan telah menjalankan perannya dalam menerapkan 

sistem akuntansi penggajian karyawan terhadap pengendalian internal 

dalam perspektif ekonomi islam di PT BPRS Bandar Lampung, 

sehingga berjalan berjalan dengan baik. 

 

Kata Kunci : Akuntansi Penggajian, Pengendalian Internal, 

Perspektif Ekonomi Islam  
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ABSTRACT 

By: Febrian Maulana Putra 

 

This study aims to provide limitations in the study and 

collection, so that this research will focus on understanding the 

problems that are the research objectives. Through the focus of this 

research, information in the field can be sorted according to the 

context of the problem, so that the formulation of this problem is 

interrelated. The focus of this thesis research is the payroll system for 

employees of PT. BPRS Bandar Lampung which is based on a 

classification system, the existence of tax breaks and also zakat that 

must be paid by employees, the deduction of employee benefits if they 

are late for work, and changes in employee status, from various 

factors that can affect the amount of salaries and benefits that will be 

received by employees. 

The problem in this study is how the payroll accounting 

system for employees at PT. BPRS Bandar Lampung?. How is the 

internal control in the payroll accounting system at PT. BPRS Bandar 

Lampung?. How is the employee payroll accounting system and 

internal control at PT. BPRS Bandar Lampung in the perspective of 

Islamic economics?. Is the employee payroll accounting system on 

internal control at PT. BPRS Bandar Lampung in the perspective of 

Islamic economics, has it been going well? 

The purpose of this research is to find out the payroll 

accounting system for employees at PT. BPRS Bandar Lampung. To 

find out the internal control in the payroll accounting system at PT. 

BPRS Bandar Lampung. To find out the employee payroll accounting 

system on internal control at PT. BPRS Bandar Lampung in the 

perspective of Islamic economics. To find out the payroll accounting 

system of employees on internal control at PT. BPRS Bandar 

Lampung in the perspective of Islamic economics, has it been going 

well. 

This study uses a qualitative research method using a 

descriptive approach where the research results are presented in a 

descriptive manner. The data collection method used observation, 

interviews, questionnaires, and documentation which were then 

analyzed using data reduction, data presentation, and conclusions. 

Based on the results of this study, it can be concluded that the 

company's leadership has carried out its role in implementing the 

employee payroll accounting system for internal control in the Islamic 
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economic perspective at PT BPRS Bandar Lampung, so that it runs 

well. 

 

Keywords : Payroll Accounting, Internal Control, Islamic 

Economic Perspective 
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MOTTO 

 

 

فَّ َعَرقُهأَْعطُوا اأَلِجرَي َأْجرَُه ق َ   ْبَل َأْن َيَِ
"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya  

kering.” 

(HR. Ibnu Majah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbilalamin, seiring dengan terselesaikannya 

skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang maha memudahkan dan maha meringankan juga melimpahan 

kasih sayang-Nya atas langkah-langkah yang penulis tempuh selama 

proses penelitian ini. Harapan mendapat syafa‟at juga penulis 

mohonkan kepada habibina wa syafi‟ina wa maulana Muhammad 

SAW, allahumma shalli „ala sayyida Muhammad wa „ala alihi 

washahbihi wasallam. Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan 

kepada :  

1. Kedua Orangtua Tercinta, yang telah ikut mengorbankan jiwa, 

raga, tenaga, harta juga doa bahkan aspek lain yang tak terhitung 

dan terbalas. Semoga menjadi amal jariyah, selalu dalam 

keberkahan juga perlindungan Allah SWT.  

2. Seluruh keluarga besarku dan kawan nongkrong group terutama 

Yuniar Sari, Tiondon Mayzal yang telah memberikan bantuan 

baik moril maupun materil, perhatian, kasing sayang dan 

semangat kepadaku. 

3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah 

menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman dan 

saudara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Febrian Maulana Putra, putra kedua dari 

pasangan Bapak Drs. Papirustami, M.M. dan Ibu Novayanah, S.Pd. 

yang merupakah putra daerah Lampung, yang lahir di Kota Bandar 

Lampung.  

Pertama, penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Rawa 

Laut Bandar Lampung, kemudian melanjutkan ke pendidikan di 

SMPN 5 Bandar Lampung, setelah lulus, kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bandar Lampung. Selama 

pendidikan di SMAN, penulis aktif di berbagai organisasi, seperti 

Ekstrem, Alisan Mobil dan Motor Lampung, Asosiasi Pemuda/i 

Lampung dan berbagai organisasi lainnya. ‘ 

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Jurusan Ekonomi 

Syari’ah. Di masa kuliahnya, penulis aktif di berbagai organisasi, 

seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa-Insititut (DEMA-I), Komunitas 

Mahasiswa Pecinta Al Quran (KMPA) Lampung, Pengurus Provinsi 

Gerakan PeduliYuk!, Pengurus Yayasan Lembaga Hukum Bela 

Rakyat (YLHBR), Pengurus Provinsi Gerakan Cinta Marbot Indonesia 

(GCMI) Lampung, Pengurus Wilayah Masyarakat Cinta Masjid 

Indonesia (MCMI) Provinsi Lampung, Gerakan Pejuang Shubuh 

(GPS) Provinsi Lampung, Pengurus Provinsi E-Sports Indonesia (ESI) 

Lampung, Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 

Lampung, Gerakan Info Darah dan Kehilangan Lampung dan 

berbagai organisasi lainnya. Berbagai upaya dan kerja keras penulis 

telah lakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu 

(S-1) pada tahun 2022 dan berhak menyandang gelar SE (Sarjana 

Ekonomi). Semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan segala 

aktifitas bernilai kebermanfaatan, Aamiin. 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, 

kenikmatan, serta hidayah, sehingga skripsi ini dengan judul Peranan 

Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Terhadap Pengendalian 

Internal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT BPRS 

Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa 

penulis sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad 

SAW, teladan terbaik sepanjang zaman.  

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung di Jurusan Ekonomi 

Syari’ah guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, dan 

tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan 

terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.  

3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan dan 

Muhammad Kurniawan, M.E.Sy, selaku sekretaris jurusan 

Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan 

arahan serta motivasi kepada penulis hingg apenulisan skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

4. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E., dan Ibu Yetri Martika Sari, 

M.Acc selaku pembimbing I dan II yang telah tulus dan sabar 

dalam meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan benar.  



xiii 

 

5. Seluruh dosen Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan 

pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.  

6. Pimpinan PT BPRS Bandar Lampung dan seluruh karyawan 

terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang telah 

bersedia membantu sehingga selesainya skripsi ini dengan baik.  

7. Untuk Kawan Nongkrong Group. Terimakasih karena sudah 

memberikan semangat, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Untuk teman-teman mahasiswa, organisasi dan lain sebagainya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih karena 

sudah memberikan semangat, dan doa dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah 

menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman serta 

mengembangkan kemampuan. 

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah 

SWT, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan 

yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak 

sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan 

sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan. Wassalam 

Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 23 Mei 2022 

Penyusun, 
 

 

Febrian Maulana Putra 

NPM. 1551030036 

 



xiv 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ............................................................................ i 

ABSTRAK ........................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................. vi 

PERSETUJUAN ............................................................................... vii 

PENGESAHAN ............................................................................... viii 

MOTTO .............................................................................................. ix 

PERSEMBAHAN ............................................................................... x 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................... xi 

KATA PENGANTAR ...................................................................... xii 

DAFTAR ISI .................................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................... xvii 

DAFTAR TABEL .......................................................................... xviii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................ 1 

B. Latar Belakang Masalah ................................................ 2 

C. Fokus Penelitian ............................................................ 8 

D. Rumusan Masalah ......................................................... 8 

E. Tujuan Penelitian........................................................... 9 

F. Manfaat Penelitian......................................................... 9 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  ................ 10 

H. Metode Penelitian ........................................................ 15 

I. Sistematika Pembahasan  ............................................ 22 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori ............................................................ 25 

1. Teori Manajemen ................................................... 25 

2. Konsep Sistem Akuntansi Penggajian .................... 26 

a. Sistem Akuntansi .............................................. 27 

b. Sistem Akuntansi Penggajian ............................ 28 

c. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Penggajian ...... 29 

d. Fungsi yang Terkait dengan Siklus 

Penggajian ......................................................... 32 

3. Konsep Pengendalian Intern .................................. 33 

a. Pengertian Pengendalian Intern ........................ 33 

b. Pentingnya Pengendalian Intern ........................ 34 

c. Tujuan Pengendalian Intern .............................. 35 

d. Elemen-Elemen Pengendalian Intern ................ 35 

4. Sistem Penggajian Pekerja dalam Perspektif 



xv 

 

Ekonomi  Islam ....................................................... 38 

a. Pengertian Upah dan Upah dalam Tinjauan 

Ekonomi Islam .................................................. 38 

b. Sistem pengupahan dalam Islam ....................... 40 

c. Hubungan Kerja dalam Islam ........................... 44 

B. Kerangka Pemikiran  ................................................... 47 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENEILITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................ 51 

1. Sejarah PT. BPRS Bandar Lampung ...................... 51 

2. Kepengurusan ......................................................... 53 

3. Profil Perusahaan ................................................... 54 

4. Dasar Hukum Operasional ..................................... 55 

5. Visi, Misi dan Motto .............................................. 56 

6. Struktur Organisasi ................................................ 58 

7. Tugas dan Tanggung Jawab ................................... 58 

8. Pelayanan Produk ................................................... 64 

9. Jam Kerja ............................................................... 66 

10. Sistem Gaji .......................................................... 68 

B. Penyajian Fakta dan Data Penilitian ............................ 71  

1. Sistem Penggajian  ................................................. 71 

2. Sistem Pengendalian Internal  ................................ 80 

BAB IV ANALISIS PENILITIAN 

A. Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan 

PT BPRS  ................................................................... 91 

B. Pengendalian Internal dalam Sistem Penggajian 

PT BPRS  .................................................................. 104 

C. Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan 

Terhadap Pengendalian Internal di PT BPRS 

Bandar Lampung  ...................................................... 112 

D. Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan 

Terhadap Pengendalian Internal di PT. BPRS 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam  ......................................................................... 122 

E. Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan 

Terhadap Pengendalian Internal di PT BPRS 

Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Sudah Berjalan Dengan Baik 

Menggunakan Islamic Banking Application 

(IBA)  ........................................................................ 128 



xvi 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  .............................................................. 133 

B. Rekomendasi  ............................................................ 134 

DAFTAR RUJUKAN  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran  ......................................................  

Gambar 3.1 Susunan Pengurus PT BPRS Bandar Lampung  .............  

Gambar 4.1. Flowchart Alur Pegawai di Bagian Penggajian 

pada PT BPRS  ...............................................................  

Gambar 4.1. Flowchart Alur Pegawai di Bagian Penggajian 

pada PT BPRS  ........................................................... 93 

Gambar 4.2. Flowchart Alur Sistem Absensi Fingerprint pada 

PT BPRS Bandar Lampung ........................................ 94 

Gambar 4.3. Flowchart Sistem Akuntansi Penggajian pada PT 

BPRS Bandar Lampung .............................................. 97 

Gambar 4.4. Flowchart Alur Aplikasi IBA pada PT BPRS 

Bandar Lampung  ..................................................... 101 

Gambar 4.5. Flowchart Siklus Akuntansi pada PT BPRS 

Bandar Lampung  ..................................................... 102 

Gambar 4.6 Flowchart Sistem Penggajian Karyawan Pada 

Bagian Kepegawaian  ............................................... 105 

Gambar  4.7 Flowchart Sistem Penggajian Karyawan Pada 

Bagian Pencatatan Waktu  ........................................ 106 

Gambar 4.8. Flowchart Sistem Penggajian Pada Bagian 

Personalia  ................................................................. 107 

Gambar 4.9. Flowchart Sistem Penggajian Pada Bagian 

Keuangan  ................................................................. 108 

Gambar 4.10. Flowchart Sistem Penggajian Pada Bagian 

Direksi  ..................................................................... 109 

Gambar 4.11. Flowchart Sistem Penggajian Pada Bagian 

Akuntansi  ................................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Data Karyawan PT BPRS Bandar Lampung Tahun 

2019  ................................................................................ 19 

Tabel 3.1 Profil dari PT BPRS Bandar Lampung  ........................... 54 

Tabel  4.1. Contoh Pencatatan Waktu Hadir di PT BPRS 

Bandar Lampung  ............................................................. 95 

Tabel 4.2. Contoh Form Data Daftar Pegawai PT BPRS 

Bandar Lampung  ............................................................. 98 

Tabel 4.3 Contoh Rekap Jam Hadir Pegawai di PT BPRS 

Bandar Lampung  ............................................................. 99 

Tabel 4.4. Contoh Form Daftar Gaji Pegawai di PT BPRS 

Bandar Lampung   ............................................................ 99 

Tabel 4.5. Contoh Form Gaji Pegawai di PT BPRS Bandar 

Lampung   ...................................................................... 100 



  

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian 

judul tentang “Peranan Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan 

Terhadap Penggendalian Internal Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi pada PT. BPRS Bandar Lampung)”, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan 

dalam judul berikut ini: 

1. Peranan 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), ketika sesuatu sudah dijalankan sesuai dengan 

kedudukannya maka peranan telah dijalankan.
1
 

2. Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
2
 

3. Penggajian 

Penggajian  merupakan  bentuk  pembayaran  atas  

penyerahan gaji yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer.
3
 

4. Pengendalian Internal 

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

                                                           
1Slamet Margono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 197. 
2Mulyadi, Sistem Akuntansi, Ed. III, (Jakarta: Salemba IV, 2001). 3. 
3Ibid, 309. 



 2 

dipatuhinya kebijakan manajemen, pengendalian internal 

menekankan kepada tujuan yang hendak dicapai, dan bukan 

pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan 

demikian maka pengendalian internal berlaku baik dalam 

perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, 

dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer 
4
 

5. Perspektif 

Perspektif  merupakan pandangan atau sudut 

pandang.
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai-nilai Islam.
6
 

7. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) 

BPRS adalah bank yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7
 Berdasarkan 

uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji 

bagaimana penerapan sistem akuntansi dan penerapan 

pengendalian internal pada sistem penggajian karyawan di PT. 

BPRS Bandar Lampung untuk kemudian dikaji secara 

mendalam dalam sudut pandang ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia akan dapat mencapai tujuan hidup 

dan memenuhi kebutuhannya melalui usaha dan kerja. Sebab, dari 

usaha dan pekerjaan yang dilakoninya ini maka ia akan 

mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Namun, pada kenyataannya membuka usaha 

                                                           
4Ibid, 129. 
5Margono, Kamus Besar Bahasa Indonesia…., 587.   
6Hoffman Murad, Menengok Kembaii Islam Kita (Jakarta: Pustaka Hidayah, 

2002), 23.   
7Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2013), 39. 
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ataupun bekerja tidaklah mudah dilakukan, karenanya tidak heran 

jika angka pengangguran terus naik secara signifikan.  Persaingan 

untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sangatlah sulit. Banyak 

orang yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan 

dalam menjalankan usaha, sebaliknya banyak orang juga yang 

memiliki kemampuan dalam memanajemen dan menguasai suatu 

bidang tertentu tapi tidak memiliki modal untuk membuka usaha.  

Oleh karena itulah maka manusia sebagai makhluk sosial 

saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah perusahaan 

membutuhkan karyawan dengan spesialisasi pekerjaan yang 

mereka kuasai agar dapat menjalankan administrasi dan produksi 

perusahaan.  Pada dasarnya, penulis memiliki dua alasan imgin 

melakukan penilitian di PT BPRS Bandar Lampung, yaitu 

berdasarkan alasan obyektif, BPRS Bandar Lampung merupakan 

salah satu lembaga keuangan syariah yang telah dikenal luas olah 

masyarakat khususnya kota Bandar Lampung.  

Sebagai salah satu perusahaan yang besar dengan jumlah 

puluhan karyawan, dengan jumlah karyawan yang tidak sedikit, 

tentu sistem penggajian menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Sebab gaji sangat erat hubungannya dengan 

performa dan kinerja karyawan dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. Kesalahan dalam penginputan gaji dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan motivasi dan kinerja. Oleh 

sebab itu maka diperlukan sebuah sistem akuntansi dengan 

penerapan pengendalian ingternal untuk menghindari kesalahan 

dalam penggajian karyawan. Namun, berdasarkan alasan 

subyektif, Pembahasan   yang   ada    dalam    skripsi   ini 

memiliki relenvansi dengan disiplin ilmu yang dipelajari oleh 

penulis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta tersedianya 

literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan lokasi 

penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam 

pengumpulan data. 

Berdasarkan hal tersebut maka kemudian terciptalah 

hubungan timbal balik, dimana perusahaan yang mempekerjakan 

karyawan akan memberikan sejumlah gaji atas pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan tersebut. Secara definisi gaji merupakan 
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bentuk pembayaran atas penyerahan gaji yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.
8
 

Gaji berbeda dengan upah, karena upah biasanya diterima 

oleh karyawan dengan level buruh. Sedangkan gaji diterima oleh 

pegawai dengan level karyawan manajerial yang bekerja di dalam 

kantor. Gaji merupakan satu hal yang sensitif sebab terkait dengan 

hak yang diterima oleh karyawan dan merupakan kewajiban yang 

harus di berikan oleh perusahaan. Tentu saja dalam 

pelaksanaannya kekeliruan dan kesalahan dalam penggajian tidak 

dapat terhindarkan.
9
 

Pada sebuah perusahaan sistem penggajian sangat 

diperlukan, sebab dengan adanya sistem penggajian tersebut 

proses penerimaan dan pemberian gaji kepada karyawan dapat 

terorganisir dengan baik, dengan demikian maka efisiensi dan 

efektivitas dalam proses penggajian dapat tercapai.
10

 Gaji 

merupakan hal sangat penting, sebab karyawan akan menjadi 

sangat sensitif terhadap kesalahan ataupun ketidakwajaran dalam 

penggajian, secara tidak langsung hal ini kemudian akan 

berpengaruh kepada suasana kerja.
11

 

Selain itu juga, sistem penggajian diharuskan untuk selalu 

update sebab dalam pemprosesannya penggajian sangatlah rumit. 

Setiap tingkatan pemerintahan membebankan pajak pengajian 

yang selalu berubah. Terkait dengan sistem akuntansi penggajian, 

didalamnya juga dijalankan sistem pengendalian internal, hal ini 

untuk memastikan agar uang kas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk membayar gaji karyawan sah sesuai dengan tarif 

upah atau gaji yang berlaku dan sesuai dengan jumlah jam kerja 

actual karyawan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari 

                                                           
8Mulyadi, Sistem Akuntansi..., 309. 
9Desmawati “Analisis Sistem Akuntansi Pengajian dan Pengupahan 

Karyawan (Studi Pada Percetakan Kanisius)”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis 

Universitas Pasir Pangairan Rokan Hulu Vol. 1 No. 3 (Juli 2015), 10-23.   
10Domita Purba, "Sistem Informasi AKuntansi Penggajian dan Pengupahan: 

Studi Kasus pada Sebuah Rumah Sakit", Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 1 (Januari 

2018), 235-245.  
11Ibid.   
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karyawan fiktif.
12

 Fungsi keuangan, sebaiknya fungsi pembuat 

daftar gaji dipindah ke sub bagian kepegawaian sesuai dengan job 

deskripsi yang ada.
13

 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki 

pandangan terkait dengan gaji dimana memberikan gaji tepat pada 

waktunya dan sesuai dengan kesepakatan adalah sebuah 

kewajiban bagi semua majikan. Sebagaimana mengutip dalam 

Surat At-Talaq Ayat 6 berikut ini: 

 …         …. 

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,” (Q.S. At-

Talaq {65}:6) 

Tafsir menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat 

ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya 

pekerjaan. Hal ini menegaskan bahwa tidak diperkenankan untun 

menunda-nunda pembayaran gaji apalagi hingga tidak 

memberikan gaji atau upah kepada pekerja.
14

 Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah  

sebelum  keringat  si  pekerja  kering.  Sebagaimana hadis dari  

„Abdullah  bin „Umar yang diriwayatkan oleh Ibu Majah, Nabi  

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

فَّ َعَرقُو  أَْعُطوا اأَلِجرَي َأْجَرُه قَ ْبَل أَْن َيَِ
"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya  kering.” (HR. Ibnu Majah).
15

 

                                                           
12Machpudin "Peranan Sistem Akuntansi Penggajian dalam Mengefektifkan 

Sistem Pengendalian Intern Gaji dn Upah pada PT. X Bandung", Jurnal Computech 

dan Bisnis Vol. 2 No. 2 (Desember 2008), 227-239.  
13Aminatul Husniyah Darminto Dwiatmanto, “Analisis Pengendalian 

Internal Pada Sistem Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No. 2 (November 2015), 1-10.  
14M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, 

Tafsir Ibnu Katsir  Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir (Jakarta: 

Pustaka  Imam  asy-Syafi'I, 2012), Cet. 1, 746.  
15Hadis Sahihih Ibnu Majah (No. 1845) tersedia di hadisonline.com diakses 

pada 18 Agustus 2020 Pukul 12.00WIB. .   
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PT. BPRS Bandar Lampung, merupakan salah satu 

perusahaan pembiayaan berbasis syariah yang ada di.Kota Bandar 

Lampung.
16

 Terdapat 25 karyawan yang bekerja di BPRS Bandar 

Lampung mulai dari jajaran direksi hingga staff dan bagian 

cleaning service. Pada prinsipnya PT. BPRS Bandar Lampung 

dalam mengatur kegiatan operasionalnya khususnya terkait  

sistem penggajian karyawan telah menerapkan sistem akuntansi.
17

 

Namun, sebaik apapun sebuah sistem dalam pelaksanaannya pasti 

mendatangkan berbagai kendala.  Terlebih lagi pada PT. BPRS 

Bandar Lampung sistem penggajian menggunakan sistem 

golongan, dimana gaji dan tunjangan karyawan didasarkan pada 

golongannya.
18

  

Salah satu upaya tepat yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir timbulnya kesalahan dalam sistem penggajian 

karyawan  adalah melalui kombinasi antara  sistem sistem  dan 

pengendalian internal. Sebab dalam pengendalian internal 

tmencakup unsur-unsur yang terdiri dari struktur organisasi, 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, 

serta karyawan yang memiliki mutu yang sesuai dengan tanggung 

jawabnya.
19

  

Penelitian terkait dengan hubungan antara sistem 

akuntansi penggajian dan pengendalian internal  telah banyak 

dilakukan. Penelitian Rusmini dkk pada tahun 2017 terkait dengan 

analisis pengendalian internal pada sistem penggajian karyawan 

pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep menghasilkan 

kesimpulan bahwa pengendalian internal pada sistem penggajian 

karyawan di RSUD Dr. H. Moh Anwar Sumenep, fungsi pembuat 

daftar gaji berada di bawah fungsi keuangan, sebaiknya fungsi 

                                                           
16Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke-4 (Yogyakarta: UPP-

STIMYKPN, 2015), 393.  
17Rosnila Pragestin,S.E. selaku kabag umum dan ops BPRS Bandar 

Lampung, Wawancara dengan penulis melalui telepon di Bandar Lampung pada 12 

Februari 2020.  
18Ibid.   
19Ibid, 167.  
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pembuat daftar gaji dipindah ke sub bagian kepegawaian sesuai 

dengan job deskripsi yang ada.
20

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulung Yogi dkk pada 

tahun 2018 terkait dengan analisis sistem pengendalian intern 

penggajian karyawan pada PT. BPR Prisma Dana, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BPR Prisma Dana telah memisahkan tugas 

dan tanggungjawab fungsional pada masing-masing bagian 

penggajian karyawan. BPR Prisma Dana telah melaksanakan 

prosedur penggajian dengan cukup efektif. Sistem pengendalian 

intern penggajian karyawan BPR Prisma Dana dikatakan cukup 

efektif dilihat dari adanya pemisahan tugas dalam struktur 

organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan yang baik walaupun 

masih terdapat perangkapan tugas.
21

  

Berdasarkan kedua penelitian di atas, terlihat bahwa 

dalam sistem akuntansi penggajian penerapan pengendalian 

internal memgang peranan penting dalam rangka 

mengefeketifitaskan sistem penggajian karyawan. Tidak hanya itu 

dengan penerapan pengendalian internal dalam pembagian 

kekuasaan akan berdampak pada kinerja karyawan optimal karena 

setiap karyawan dapat berfokus terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing.   

Meskipun sama-sama mengkaji mengenai sistem 

akuntansi penggajian dan pengendalian internal, namun kedua 

penelitian terdahulu di atas akan berbeda dengan penelitian yang 

hendak dilakukan oleh peneliti. Sebab pada PT. BPRS Bandar 

Lampung menerapkan sistem penggajian karyawan yang 

berpedoman pada golongan sedangkan pada kedua penelitian di 

atas tidak menerapkan hal tersebut. Adanya  sistem penggolongan 

ini tentu membuat sistem penggajian menjadi lebih kompleks dan 

rumit. Selain itu juga PT. BPRS Bandar Lampung menerapkan 

adanya potongan pajak dan juga zakat yang harus dibayarkan oleh 

                                                           
20Aminatul Husniyah Darminto Dwiatmanto “Analisis Pengendalian 

Internal Pada Sistem Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No. 2 (November 2015), 1-10.  
21Sulung Yogi Hardhanto, David Paul Elia Saerang dan Harijanto Sabijono  

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada PT. BPR Prisma 

Dana”,  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 5 (April 2018), 119-131.  
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karyawan, serta adanya potongan tunjangan, jika karyawan 

terlambat masuk kerja, dan perubahan status karyawan, dari 

berbagai faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah gaji yang 

nantinya diterima oleh karyawan. 

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka peneliti menilai 

bahwa sistem penggajian di PT. BPRS Bandar Lampung sangat 

menarik untuk dikaji secara lebih mendalam lagi. Oleh sebab itu, 

maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul 

"Peranan Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Terhadap 

Pengendalian Internal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

pada PT. BPRS Bandar Lampung)". 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan 

pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. 

Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat 

dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan 

masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah 

sistem penggajian karyawan PT. BPRS Bandar Lampung yang 

didasarkan kepada sistem penggolongan serta adanya potongan 

pajak dan juga zakat yang harus dibayarkan oleh karyawan, 

potongan tunjangan karyawan, bilamana terlambat masuk kerja, 

dan perubahan status karyawan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana sistem akuntansi penggajian karyawan pada PT. 

BPRS Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengendalian internal pada sistem akuntansi 

penggajian karyawan di PT. BPRS Bandar Lampung? 
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3. Bagaimana   sistem   akuntansi  penggajian  karyawan   dan   

pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam? 

4. Apakah sistem   akuntansi  penggajian  karyawan   terhadap   

pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam, sudah berjalan dengan baik? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian karyawan 

pada PT. BPRS  

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengendalian internal pada sistem 

akuntansi penggajian karyawan di PT. BPRS Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian karyawan 

terhadap pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.  

4. Untuk mengetahui sistem   akuntansi  penggajian  karyawan   

terhadap   pengendalian internal pada PT. BPRS Bandar 

Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, sudah berjalan 

dengan baik. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstibusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, khususnya kepada pihak PT. BPRS Bandar 

Lampung agar dapat menerapkan sistem akuntansi penggajian 

karyawan yang lebih efektif dan efisien sehingga akan 

memberikan kontribusi dalam pengendalian internal.  
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2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan 

sebagai   acuan  

bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis 

khususnya yang berkaitan dengan analisis ekonomi Islam 

terhadap sistem akuntansi penggajian karyawan dalam 

pengendalian internal.  

3. Bagi Peneliti  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu 

ekonomi pada umumnya dan  

upaya untuk memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya mata kuliah Ekonomi Syariah yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di lingkungan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penilitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari 

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama 

seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Peneliti terlebih 

dahulu dalam 14 tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam 

menentukan langkahlangkah yang sistematis dari teori maupun 

konseptual. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan 

bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian terkait 

dengan partisipasi masyarakat. 

1. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulung Yogi dkk pada 

tahun 2018 dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian 

Intern Penggajian Karyawan pada PT. BPR Prisma Dana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR Prisma Dana telah 

memisahkan tugas dan tanggungjawab fungsional pada 

masing-masing bagian penggajian karyawan. BPR Prisma 

Dana telah melaksanakan prosedur penggajian dengan cukup 

efektif. Sistem pengendalian intern penggajian karyawan BPR 

Prisma Dana dikatakan cukup efektif dilihat dari adanya 
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pemisahan tugas dalam struktur organisasi, sistem otorisasi 

dan pencatatan yang baik walaupun masih terdapat 

perangkapan tugas.
22

 

2. Penelitian Dimita Purba pada tahun 2018 dengan judul 

"Sistem Informasi Akuntasi Penggajian dan Pengupahan 

(Studi Kasus pada Sebuah Rumah Sakit)". Metode penelitian 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

akuntansi penggajian an pengupahan yang diterapkan pada 

objek penelitian sudah berjalan dengan efektif dan efisien, 

fungsi-fungsi, dokumen-dokumen, jaringan prosedur dan 

catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan, namun terdapat persentase ketidaksesuaian antara 

implementasi prosedur dengan prosedur yang ada, selain itu 

absen yang menggunakan finger print dapat mengurangi 

proses kecurangan dalam absensi.
23

  

3. Penelitian Jaluanto, SPT pada tahun 2018 yang berjudul 

“Studi Penerapan Pengendalian Internal Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian Outsourcing”.  Metode penelitian 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan sumber data 

diperoleh melalui wawancara, observasi dan juga studi 

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian 

outsourcing masih mengalami kendala ang disebabkan karena 

diantaranya otorisasi dokumen dan proses pencatatan yang 

masih belum efektif, penggunaan aplikasi yang masih sangat 

sederhana dalam pencatataan dan penggajian, adanya praktik 

yang kurang sehat seperti penetapan gaji karyawan 

                                                           
22Sulung Yogi Hardhanto, David Paul Elia Saerang dan Harijanto Sabijono  

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada PT. BPR Prisma 

Dana”,  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 5 (April 2018), 119-131.  
23Dimita Purba, "Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

(Studi Kasus pada Sebuah Rumah Sakit)", Jurnal Manajemen Vol. 04 No. 01 

(Februari, 2018), 10-16. 



 12 

outsourcing yang tidak sesuai dengan prestasi kerja dari 

pengawai yang bersangkutan.
24

  

4. Penelitian Lidia Purnama Sari pada Tahun 2015 dengan judul 

“Sistem Pengendalian Intern Pada BMT Anda Salatiga”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BMT ANDA Salatiga telah 

memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsional pada 

masing- masing bagian dalam penggajian karyawan. Prosedur 

sistem penggajian yang ada di BMT ANDA Salatiga 

sederhana dan dikatakan baik, serta mudah dipahami.
25

 

5. Penelitian  Laila  dkk  pada  tahun 2015 dengan judul 

"Analisis Efektivitas Sistem    Informasi   Akuntansi   yang   

Terotomatisasi   pada    Penggajian Karyawan secara Efektif 

dan Efisien dalam Mendukung Operasional Perusahaan (Studi 

Kasus PT Trikaya Abadi Sejahtera". Metode penelitian yang 

digunakan gabungan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil 

penelitian ini adalah berupa sistem penggajian yang otomatis 

guna memudahkan para karyawan dalam mengambil gaji, 

dengan demikian maka penggajian akan lebih efektif dan 

efisien, sebab dapat menghemat waktu dan biaya, dengan 

demikian akan memudahkan bagian personalia dalam 

mengelola data yang terkait dengan data karyawan, gaji dan 

data peresensi.
26

 

6. Penelitian Ika Haripratiwi pada tahun 2016 dengan judul 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan 

Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BMT Al Ikhlas Yogyakarta telah 

memisahkan tugas dan tanggungjawab fungsional pada 

masing- masing bagian yang berhubungan dengan penggajian 

                                                           
24Jauanto, SPT “Studi Penerapan Pengendalian Intern Sistem Informasi 

AKuntansi Penggajian Outsourcing”, Junal Ilmiah UNTAG Semarang Vol 7 No. 1, 

2018, 63-81.   
25Sari, Lidia Purnama “Sistem Pengendalian Intern Pada BMT Anda 

Salatiga”, Jurnal Akuntansi Vol 01 No. 1 (Januari 2015), 22-32.   

`26Laila dkk "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi yang 

Terotomtisasi pada Penggajian Karyawan secara Efektif dan Efisien dalam 

Mendukung Operasional Perusahaan (Studi Kasusu PT Trikaya Abadi Sejahtera", 

Jurnal Akuntansi UBHARA Vol. 02 No. 02 (Juli, 2015), 12-22. 
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karyawan. Meski jaringan prosedurnya sederhana prosedur 

tersebut dikatakan baik karena mudah dipahami dan dapat 

memperlancar proses penggajian karyawan.
27

 

7. Penelitian Juningsing Dkk pada tahun 2017 dengan judul 

"Sistem Akuntansi Penggajian pada Rumah Sakit XXX". Pada 

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan dibuatnya komputerisasi sistem 

akuntansi penggajian di rumah sakit XXX maka laporan 

penggajian bisa disajikan tepat waktu mengingat data-data 

yang diperlukan dalam menyusun laporan sudah tersimpan 

dalam basis dasar sistem.
28

 

8. Penelitian Stevanus Vian Novestian pada tahun 2017 dengan 

judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Sistem 

Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Pada PT Manunggal 

Mitra Sahabat Bekasi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bahwa sistem penggajian pada PT Manunggal Mitra Sahabat 

Bekasi sudah sesuai dengan pengendalian internal yng 

meliputi fungsi pembuat daftar gaji berada di bawah fungsi 

keuangan,  fungsi pembuat daftar gaji sudah dilakukan sesuai 

dengan prosedur, adanya pemisahan kewenangan dan 

tanggung jawab juga menjadi salah satu indikator dari 

penerapan pengendalian internal.
29

 

9. Penelitian  Rika  dkk  pada  tahun  2017  dengan  judul 

"Sistem Penggajian dalam Rangka Mengefektifkan 

Pengendalian Internal pada PT Freight Express Palembang". 

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

                                                           
27Ika Haripratiwi, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian 

Karyawan Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta” Jurnal Akuntansi Syari‟ah Vol. 2 No. 3. 

(Juli 2016), h. 44-59.   
28Juningsing , dkk "Sistem Akuntansi Penggajian pada Rumah Sakit XXX", 

Jurnal EKA CIDA Vol. 2 No. 1 (Januari 2017), 95-112.   
29Stevanus Vian Novestian, “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada 

Sistem Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Pada PT Manunggal Mitra Sahabat 

Bekasi), Jurnal Akutansi Universitas Sanatadarma Yogyakarta Vol. 2 No. 1 

(Desember 2017), 12-30.  
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bahwa hasil analisis pada perencanan sistem penggajian 

karyawan dimana pengendalian organisasi terdiri dari 

pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. 

Pengendalian dokumentasi untuk meninjau pembaharuan 

sesuai keperluan dan penyetujuan ulang dokumen. Serta 

pengendalian data yang digunakan untuk menjaga keamanan 

harta milik organisasi dan memeriksa kebenaran dan ketelitian 

akuntansi.
30

 

10. Penelitian Rusmini dkk pada tahun 2017 yang berjudul 

“Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Penggajian 

Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)” 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal 

pada sistem penggajian karyawan di RSUD Dr. H. Moh 

Anwar Sumenep, fungsi pembuat daftar gaji berada di bawah 

fungsi keuangan, sebaiknya fungsi pembuat daftar gaji 

dipindah ke sub bagian kepegawaian sesuai dengan job 

deskripsi yang ada.
31

 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. 

Adapun persamaannya adalah penelitian dilakukan dengan tujuan 

untuk menganalisis terkait dengan sistem penggajian dan 

pengendalian internal, sedangkan pembeda antara penelitian yang 

dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti 

berfokus kepada sistem akuntansi penggajian dan pengendalian 

internal pada PT. BPRS bandar Lampung dan ditinjau dari  

perspektif ekonomi Islam. 

 

 

 

 

                                                           
30Rika dkk, "Analisis Sistem Penggajian dalam Rangka Mengefektifkan 

Pengendalian Internal pada PT Freight Express Palembang", Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Global Masa Kini Vol. 04 No. 01 (Desember, 2017), 15-36. 
31Dwiatmanto, Aminatul Husniyah Darminto “Analisis Pengendalian 

Internal Pada Sistem Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar 

Sumenep)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No. 2 (November 2015), 1-10.  
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H. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan 

memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini 

akan mengurai metode penelitian yang digunakan : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat  dari  jenisnya, penelitian ini adalah 

penelitian lapangan  yaitu  sesuatu   penelitian   lapangan   

yang   dilakukan   dalam  kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian harus terjun sendiri ke lapangan 

secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis 

atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah 

ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu 

memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.
32

 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha 

mengungkapkan secara faktual dan aktual secara 

sistematis mengenai sistem akuntansi penggajian 

karyawan di PT. BPRS Bandar Lampung. Pengambilan 

data dari tempat yang menjadi objek penelitian langsung 

yaitu PT. BPRS Bandar Lampung yang beralamatkan di 

Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat   dari   sifatnya   penelitian  ini  bersifat  

deskriptif kualitatif  

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang 

pada fakta-fakta yang tampak.
33

 Jadi jenis penelitian ini 

berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa 

                                                           
32Kartini Kartono, PengantarMetodologi Penelitian (Bandung: Madar Maju, 

1996), 32. 
33Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1998), Cet. Ke-8, 63. 
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interaksi terkait  tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut peneliti sendiri.
34

  

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari 

masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu 

termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa 

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah 

fenomena.
35

 Pada penelitian ini, peneliti ingin 

menguraikan dan mengambarkan apa adanya mengenai 

sistem akuntansi penggajian karyawan terhadap 

pengendalian internal pada PT. BPRS Kota Bandar 

Lampung  dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Sumber Data 

Sumber  data   dalam   penelitian   ini   adalah  subjek  

dari  mana  data  

diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan 

sasaran dalam penelitian untuk memperoleh  data   yang   

diperlukan dalam  penelitian  ini.  Dalam Penelitian ini 

penyusun menggunakan dua sumber data, yaitu:
 36

 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh  langsung  

dari  subyek  penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun 

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang didapat langsung melalui wawancara. 

dari tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu PT. 

BPRS Bandar lampung.  

b. Data Sekunder 

                                                           
34Kantono, PengantarMetodologi ...., 78 
35Ibid. 
36Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),  195. 
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Sumber data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau  juga  sumber  lain 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
37

 Pada penelitian 

ini, sumber data sekunder yang dipergunakan terdiri dari 

literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

3. Metode Pengambilan Data 

Untuk Mendapatkan data yang dibutuhkan maka 

peneliti menggunakan metode dan alat pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap 

gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan 

kaidah-kaidah yang mengaturnya.
38

 Teknik ini digunakan 

untuk pengumpulan data dan informasi melalui kombinasi 

antara observasi langsung dan wawancara secara formal 

atau informal dalam waktu bersamaan.  

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti 

gunakan adalah observasi pastisipan yaitu observasi yang 

terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain 

melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang 

dirasakan sumber data, dalam observasi partisipan data 

yang diperoleh akan lebih lengkap. 

Observasi pastisipan memiliki kelebihan terutama 

keterpercayaan data dan kelengkapannya karena 

dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi 

partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi 

secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga 

                                                           
37Nur Suhardi, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: 

Bumi Aksara,2011), 76. 
38Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja 

Persada, 2010), 38. 
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memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan 

detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Dengan 

menggunakan metode observasi ini penyusun dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai sistem akuntansi 

penggajian karyawan di PT. BPRS Kota Bandar 

Lampung. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara atau interview adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini 

dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang 

atau lebih.
39

 Bentuk wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh 

keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai 

sumber data penelitian.
40

 Metode wawancara digunakan 

peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi 

secara akurat tentang sistem akuntansi penggajian 

karyawan dan pengendalian internal di PT. BPRS Bandar 

Lampung, dengan wawancara peneliti dapat menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi 

untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya.
41

 Adapun dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data 

dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum 

deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sistem 

                                                           
39Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., 39.   
40Ibid, 117. 
41Arikunto, Prosedur Penelitian ..., 202. 
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akuntansi penggajian karyawan dan pengendalian internal 

di PT. BPRS Bandar Lampung serta hal lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.  

d. Pengumpulan Data Kepustakaan  

Penelitian ini juga mencakup penelitian 

kepustakaan (library research),  yang  dipakai sebagai 

pendukung dalam melakukan penilitian,  

dimana digunakan berbagai berbagai literatur 

(kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan 

hasil penelitian dari penelitian terdahulu)
42

, yang relevan 

dengan masalah sistem akuntansi penggajian karyawan 

dan pengendalian internal untuk kemudian diangkat dan 

diteliti. 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi  adalah keseluruhan  dari  jumlah subyek 

yang diteliti, populasi disebut juga univers tidak lain dari 

daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel.
43

 Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 

BPRS Bandar Lampung.  

Tabel 1.1 

Data Karyawan PT BPRS Bandar Lampung Tahun 2019 

No Nama Jabatan Kode Sampel 

1 Ridwansyah, M.E.Sy. Direktur Utama S1 

2 Marsono, S.E. Direktur S2 

3  Kabag Umum dan Ops S3 

4  Kabag Pemasaran S4 

5  Customer Service S5 

6  Teller S6 

                                                           
42Ibid  54.  
43Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian (Jakarta: Logis, 2004), 83. 
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7  Staf Personalia S7 

8  Staf Marketing S8 

9  Staf Accounting S9 

10  Staf Penagihan S10 

11  Staf Adm dan IT S11 

12  Staf Administrasi S12 

13  Staf Umum S13 

14  Staf Account Officer S14 

15  Staf Marketing S15 

16  Staf Penagihan S16 

17  Staf Account Officer S17 

18  Staf IT S18 

19  Staf Penagihan S19 

20  Driver S20 

21  Office Boy S21 

Sumber Data: PT BPRS Bandar Lampung, Tahun 2019.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti.
44

 Dalam penilitian ini, penulis mengambil 

sejumlah orang karyawan Pada PT PBRS Bandar 

Lampung sebagai sampel penilitian, sesuai dengan tujuan 

penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Agar sampel dalam penilitian ini, benar-benar 

mewakili populasi, maka teknik purposive sampling ini, 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, 

misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan 

                                                           
44 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 1996), 

104. 
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jauh.
45

 Purposive sampling yang dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

Cara ini diperbolehkan, yaitu bahwa peneliti bisa 

menentukan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syaratnya 

yang harus dipenuhi, diantaranya:  

1) Pengambilan sampel harus berdasarkan atas atau 

ciri-ciri, sifat-sifat. 

2) Subyek yang diambil dalam penilitian mengandung 

ciri-ciri pokok populasi.  

3) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung 

atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.  

4) Mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk 

dimintai informasi. Dengan demikian penulis 

memberikan kriteria untuk menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Menjadi karyawan Pada PT BPRS Bandar 

Lampung.  

b) Karyawan yang terlibat dalam bagian 

penggajian di PT BPS Bandar Lampung. 

c) Karyawan yang terlibat dalam sistem 

akutansi di PT BPRS Bandar Lampung. 

Berdasarkan kriteria diatas dan memperhatikan 

pertimbangan tertentu, pada karyawan PT BPRS 

Bandar Lampung yang menjadi sampel adalah 

Direktur, Karyawan yang bertanggung jawab 

terhadap bagian penggajian dan Akunting yang 

bertanggung jawab terhadap bagian sistem 

akuntansi di PT BPRS Bandar Lampung. 

Dengan demikian yang akan menjadi sampel 

adalah sebanyak 3 orang. 

 

 

                                                           
45 Ibid,. 183 
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5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola,  memilah  mana  yang  penting  dan  akan  dipelajari   

dan   membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami.
46

  

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode 

kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara 

mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber 

atau informan, dengan kata lain metode kualitatif artinya 

menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Dalam mengolah hasil data 

penyusun menggunakan metode pendekatan secara induktif 

yakni berangkat dari fakta fakta secara umum untuk kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus,
47

 selanjutnya 

penyusun akan membandingkan antara teori dengan 

kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian 

digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir. 

  

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini, bisa penulis 

maksudkan pada BAB I yang terdiri dari beberapa bagian seperti 

pada latar belakang berupa pengenalan akuntansi penggajian di PT 

BPRS Bandar Lampung terhadap pengendalian internal yang 

ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi islam dan memunculkan 

pokok rumusan masalah pada PT BPRS Bandar Lampung, dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan merujuk 

beberapa teori pada BAB II terkait permasalahan PT BPRS 

Bandar Lampung mengenai akuntansi penggajian terhadap 

pengendalian internal dalam perspektif ekonomi islam. Persoalan 

                                                           
46Sugiyono, Penelitian Kualitattif, Kuantitatif ..... 335.  
47Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif 

(Malang : Bayumedya Publishing , 2006), 295.   
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ini, menjadi acuan penulis dengan memperbanyak teori-teori 

sebagai referensi dalam menganalisis temuan berikutnya dari 

penelitian ini lalu penulis tuangkan di BAB III berdasarkan hasil 

pengumpulan data lapangan, yang bersumber dari dokumentasi, 

observasi dan wawancara setelah itu hasil dari penemuan, penulis 

analisis pada BAB IV terkait teori BAB II dan temuan data pada 

BAB III sehingga dapat dipadukan. Sehingga kegiatan ilmiah ini 

bisa terlihat secara sistematis dalam mencari korelasi antara 

keduanya secara teori dan fakta temuan yang nantinya 

menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran di BAB V berupa 

terjemahan penilaian subjektif peneliti dari variabel atas definisi 

operasional judul. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A Landasan Teori 

1. Teori Manajemen 

Menurut Robbins dan Coulter manajemen adalah 

sebagai proses mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pekerjaan 

sehingga secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.
1
 

Menurut Malayu Hasibuan  manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu.
2
  

Menurut Komaruddin, Sastradipoera manajemen 

adalah secara umum bertanggung jawab dalam penempatan, 

pengembangan dan pelatihan, penilaian kinerja, 

pengembangan hubungan harmonis, pengembangan dan 

pemeliharaan moral dan sejumlah kegiatan yang berkaitan 

lainnya.
3
 Berdasarkan teori-teori diatas terdapat persamaan 

yang dapat dinyatakan bahwa manajamen adalah proses, 

efektif, dan efesien.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapatdisimpulkan 

bahwa manajemen adalah proses pengkoordinasian 

sekelompok orang dengan arahan-arahan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, secara efektif dan efisien. Perusahaan yang 

memiliki manajamen yang baik adalah perusahaan yang 

mejalankan fungsi efektif dan efisien. Teori mnajemen erat 

kaitannya dengan bagaimana mengatur perusahan dengan baik 

dan benr termsuk juga didalamnya terkait dengan sistem 

                                                           
1Stephen P. Robbins and Mary Coulter, Management, Eleventh Edition 

(United States of America: Pearson Education, 2012), 12.   
2Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 4.   
3Komaruddin Sastradipoera, Pengembangan dan Pelatihan: Suatu. 

Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Kappa-Sigma, 2006), 5.   
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penggajian dan penerapan pengendalian internal, keduanya 

harus memiliki manajemen yang baik sehingga akan 

mengahasilkan output yng optiml bagi perushaan serta pada 

akhirnya dapat berkontribusi  pada pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Konsep Sistem Akuntansi Penggajian 

Adanya suatu sistem akuntansi yang memadai, 

menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi 

keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau 

pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan 

keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan 

mengendalikan operasi perusahaan. Salah satu sistem yang 

dapat digunakan oleh manajemen perusahaan adalah sistem 

akuntansi gaji. 

Mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan 

dalam perhitungan dan pembayaran gaji maka perlu dibuat 

suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem 

akuntansi gaji juga dirancang oleh perusahaan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji karyawan 

sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. 

Beberapa definisi atau pengertian mengenai  sistem   

akuntansi  

penggajian dikemukakan para ahli seperti Neunar yang 

mengartikan seperti berikut: 

Sistem akuntansi gaji untuk kebanyakan perusahaan 

adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang 

memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat 

dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, 

berapa jumlah yang harus dikurangi dan pendapatan untuk 

berbagai pajak dan potongan lainnya dan berapa saldo yang 

harus diberikan kepada karyawan.
4
 

                                                           
4Neunar, Sistem Akuntansi Gaji dan Upah (Bandung: Alfabeta, 2000), 210.   
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Pengertian lain dikemukakan Zaki Baridwan bahwa 

sistem akuntansi penggajian adalah suatu kerangka dari 

prosedur yang saling berhubungan sesuai dengan skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan dan fungsi utama 

perusahaan.
5
 Sistem akuntansi gaji dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan 

pembayarannya, perancangan sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan ini harus dapat menjamin validitas, otorisasi 

kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan 

ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi 

penggajian dan pengupahan.
6
 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian merupakan 

rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji secara 

menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. 

Tentunya dengan sistem akuntansi gaji yang baik perusahaan 

akan mampu memotivasi semangat kerja karyawan yang 

kurang produktif dan mempertahankan karyawannya yang 

produktif, sehingga tujuan perusahaan untuk mencari laba 

tercapai dengan produktifitas kerja karyawan yang tinggi. 

Tujuan sistem akuntansi penggajian adalah memastikan 

bahwa status, tarif pembayaran atau gaji, dan pengurangan 

bayaran telah diotorisasi.
7
 

a. Sistem Akuntansi 

Informasi dari suatu perusahaan, terutama 

informasi keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam 

pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di luar 

Perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak 

dan lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya 

dengan kepentingan mereka. Di samping itu, pihak intern 

                                                           
5Zaki Baridwan,  Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. 

(Yogyakarta: BPPE. 2010), 3. 
6Mulyadi, Sistem Akuntansi Gaji dan Upah (Surabaya: Printing Offset, 

2003), 17.  
7W Josep Wilkinson, Sistem Akunting dan Informasi ( Jakarta: Rina Ripa 

Aksara, 1995), 195.   
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yaitu manajemen juga memerlukan informasi keuangan 

untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambilkeputusan-

keputusan untuk menjalankan perusahaan. 

Memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pihak 

luar maupun dalam perusahaan, di susun suatu sistem 

akuntansi. Sistem ini di rencanakan untuk menghasilakan 

informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam 

perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu 

Perusahaan dapat di proses dengan menggunakan mesin-

mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai 

dengan alat yang lebih canggih yaitu komputer.  

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa 

sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang di 

butuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan 

pengelolaan perusahaan.
8
 Sistem akuntansi adalah 

formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan 

alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai 

usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh menajemen untuk mengawasi 

usahanya, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai 

hasil operasi.
9
 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai sistem 

akuntansi, mempunyai kesamaan bahwa sistem akuntansi 

merupakan suatu alat yang terdiri atas elemen-elemen yang 

saling terkait satu sama lain dan terorganisir yang 

sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang 

dibutuhka perusahaan dalam megambil keputusan. 

b. Sistem Akuntansi Penggajian 

Tenaga kerja merupakan factor produksi yang 

sangat peting dalam perusahaan. Jasa yang diberikan oleh 

                                                           
8Mulyadi, Sistem Informasi Akuntansi (Jakarta:  Salemba Empat, 2016), 3.  
9Zaki Baridwan,  Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode 

(Yogyakarta: BPPE, 2010), 44.  
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tenaga kerja diberikan imbalan oleh perusahaan melalui 

gaji dan upah baik tiap bulanan, mingguan, dan harian. 

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang di beri tugas-

tugas administrative dan pimpinan yang jumlah biasanya 

tetap secara bulanan atau tahunan. Di samping itu pegawai 

mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan 

dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, 

tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan 

hari raya, uang transport, uang makan dan lain-lain.
10

 Gaji 

pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan 

jasa yang di lakukan oleh karyawan yang mempunyai 

jenjang jabatan manajer, umumnya gaji di bayarkan secara 

tetap perbulan.
11

 

c. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Penggajian 

Dokumen-dokumen dan catatan-catatan akuntansi 

unit organisasi yang terkait dalam kegiatang peggajian dan 

pengupahan ini juga sangat berpengaruh. Dokumen-

dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut:
12

 

1) Dukumen 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 

pangakat, perubahan tarif upah, penurunan pagkat 

pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), 

pemindahann dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-

dokumen ini dikirim ke fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah untuk kepetingan pembuatan daftar gaji dan upah. 

 

 

                                                           
10Soemarso S R,  Akuntansi Suatu Pengantar (Jakarta: Salemba Empat, 

2009), 335.   
11Mulyadi,  Sistem Informasi ...., 309.  
12Ibid, 310.  
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2) Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu 

untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di 

perusahaan. 

3) Kartu jam kerja  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu 

yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna 

mengerjakan pesanan tertentu. 

4) Daftar gaji dan Daftar upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap 

karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh 

21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, 

dan lain sebagainya. 

5) Rekap daftar gaji dan Rekap daftar upah  

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah 

perdepartemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan 

upah. 

6) Surat pernyataan gaji dan upah  

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau 

dalam kegiaatan yang terpisah dari pembuat daftar gaji 

dan upah. Dokumen ini bibuat sebagai catatan bagi 

setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang 

diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan 

yang menjadi beban setiap karyawan. 

7) Amplop gaji dan upah  

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada sertiap 

karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman 

muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi 

informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi 

karwawan dan jumlah gaji bersih yang diterima 

karyawan dalam bulan tertentu. 
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8) Bukti kas keluar  

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi 

keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan 

upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 

9) Sistem akuntansi penggajian 

Sistem akuntansi penggajian memerlukan catatan 

akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam 

pencatatan gaji antara lain:
13

 

a) Jurnal Umum  

Dalam pencatatan gaji jurnal umum digunakan 

untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke 

dalam setiap departemen dalam Perusahaan. 

b) Kartu Harga Pokok Produk  

Catatan ini digunakan untuk mencatat gaji tenaga 

kerja langsung yang dikeluarkan karena pesanan 

tertentu. 

c) Kartu Biaya  

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga 

kerja tidak langsung dan biaya xtenaga kerja non 

produksi setiap departemen dalam Perusahaan. 

Sumber informasi untuk pencatatan dala kartu 

biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat 

menggunakan formulir rekening dengan debit 

melebar 

d) Kartu Penghasilan Karyawan  

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan 

dan berbagai potongannya yang diterima oleh 

setiap karyawan. Infoemasi ini dipergunakan 

sebagai dasar perhitungan PPH pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu 

                                                           
13Mulyadi,  Sistem Informasi ...., 317.   
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penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda 

terima gaji karyawan dengan ditanda tangani kartu 

tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. 

d. Fungsi yang Terkait dengan Siklus Penggajian 

Dalam sistem penggajian melibatkan beberapa 

fungsi dalam perusahaan agar transaksi-transaksi 

pengggajian tidak terpusat pada satu bagian. Fungsi-fungsi 

yang terlibat tersebut satu dengan yang lain saling 

berhubungan. 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan adalah:
14

 

1) Fungsi Kepegawaian  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari 

karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, 

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat 

surat keputusan tarif  gaji dan upah karyawan, kenaikan 

pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan 

pemberhentian karyawan. 

2) Fungsi Pencatat Waktu Hadir  

Fungsi ini bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan catatan waktu hadir karyawan 

perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan 

tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasional atau 

fungsi pembuat daftar gaji. 

3) Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat 

daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi 

hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap 

karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji. Daftar 

gaji di serahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji 

kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas 

                                                           
14Mulyadi,  Sistem Informasi ...., 324.   
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keluar yang di pakai sebagai dasar pembayaran gaji 

kepada karyawan. 

4) Fungsi Akuntansi  

Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban 

yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran 

gaji karyawan. Fungsi akuntansi berada ditangan bagian 

utang, bagian kartu biaya dan bagian jurnal. 

5) Fungsi Keuangan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi 

cek guna pembayaran gaji yang menguangkan cek 

tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian di 

masukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap 

karyawan, untuk selanjutnya di bagikan kepada 

karyawan yang berhak. 

3. Konsep Pengendalian Intern 

a. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian  intern  ialah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh  

dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha 

lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: 

keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-

undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi 

operasi.
15

 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajamen.
16

 

                                                           
15Jusup Al. Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 (Yogyakarta: 

Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN, 2001), 216.  
16Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Tiga  (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 

95.   
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Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di 

atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu 

sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas 

pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian 

akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian 

anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf 

pemeriksa intern. 

b. Pentingnya Pengendalian Intern  

Menurut Arens, tujuan pengendalian intern adalah: 

1) Keandalan Laporan Keuangan  

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum 

maupun  

profesional untuk meyakinkan bahwa informasi 

disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam 

pelaporan seperti General Accepted Accounting 

Prinsiple (GAAP). 

2) Efesiensi dan efektivitas kegiatan operasi.  

Pengendalian   dalam  suatu  perusahaan  akan  

dapat mendorong  

penggunaan sumber adya perusahaan secara efisien dan 

efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju 

perusahaan. 

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.  

Perusahaan publik, perusahaan non publik, 

maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi 

beragam ketentuan hukum dan peraturan.
17

 

Jadi, pentingnya dirancangnya pengendalian intern 

dari segi pandang manajemen adalah untuk dapat 

diperolehnya data yang dapat dipercaya, dipatuhinya 

kebijakan akuntansi, dan pengamanan aset perusahaan. 

Namun pada umumnya tujuan pengendalian intern tersebut 

                                                           
17Elder Arens Alvin A., dan Beasley, Auditing dan Jasa Assurance 

Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 ( Jakarta: Erlangga, 2008), 283.   
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merupakan tujuan ideal yang harus dicapai setiap 

perusahaan, tercapai atau tidaknya tujuan tersebut tergantung 

pada kelengkapan unsur-unsur pengendalian intern yang 

dilaksanakan oleh perusahaan serta hubungan yang saling 

menangani diantara unsur-unsur tersebut. 

c. Tujuan Pengendalian Intern  

Tujuan pokok pengendalian internal yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menjaga kekayaan organisasi  

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi  

3) Mendorong efisiensi  

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
18

  

Sedangkan menurut Romney tujuan pengendalian 

internal meliputi: 

1) Mengamankan aset  

2) Mengelola catatan dengan baik untuk melaporkan aset 

perusahaan secara akurat dan wajar 

3) Memberikan informasi yang reliabel dan akurat 

4) Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan 

5) Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional 

6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan menajerial 

yang telah ditetapkan 

7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
19

  

d. Elemen-Elemen Pengendalian Intern  

Laporan COSO mengidentifikasikan lima komponen 

pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu: 

1) Lingkungan pengendalian (control environment) 

menetapkan suasana suatu organisasi yang 

                                                           
18Mulyadi, Sistem Akuntansi (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2014), 163.   
19Marshall B Romney. dan Paul John Steinbart, Sistem Informasi Akuntansi: 

Accounting Information Systems (Jakarta: Prentice Hall, 2014), 226.   
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mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan 

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

fondasi dari semua komponen pengendalian intern 

lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. 

Indikator dari lingkungan pengendalian yang baik 

adalah terdiri dari: 

a) Adanya integeritas dan nilai etika 

b) Adanya komitmen pada kompetensi 

c) Adanya peran Direksi, Dewan komisaris atau 

Komite audit. 

d) Terdapat filosofi dan gaya manajemen dalam 

memimpin 

e) Terdapat struktur organisasi 

f) Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan wewenang 

dan tanggung jawab. 

g) Adanya kebijakan dan prosedur pada bagian 

sumber daya manusia.
20

 

2) Penilaian risiko (risk assessment) merupakan 

pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko 

yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang 

membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko 

harus dikelola. Adapun indikator dari penili resiko yang 

baik haruslah memuat hal-hal berikut ini: 

a) Adanya tujuan entitas.  

b) Terdapat aktivitas kegiatan  yang ditujukan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. 

c) Adanya identifikasi dan resiko manajemen.
21

 

3) Aktivitas pengendalian (control activity) merupakan 

kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan 

bahwa perintah manajemen  

                                                           
20Wiliam C Boynton, Modern Auditing (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 

392.  
21Ibid.   
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telah dilaksanakan. Adapun indikator dari aktivitas 

kontrol yang baik dapat dilihat dari hl-hal berikut ini: 

a) Terdapat otorisasi transaksi dan kegiatan yang 

memadai. 

b) adanya pemisahan tugas. 

c) Terdapat desain dan penggunaan dokumentasi serta 

catatan yang memadai.
22

 

4) Informasi dan komunikasi (information and 

communication) merupakan pengidentifikasian, 

penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu 

bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang 

mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun 

indikator dari informasi dan komunikasi yang baik 

haruslah memuat hal-hal berikut: 

a) Ketersediaan informasi yang relevan dan 

mempertimbangkan segala dampak. 

b) Terdapat sistem infromasi yang handal. 

c) Komunikasi yang dilakukan secara efektif pada 

setiap bagian.
23

 

5) Pemantauan (monitoring) merupakan suatu proses yang 

menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu 

waktu. Adapun indikator dari pemantauan yang baik 

haruslah memuat hal-hal berikut: 

a) Adanya penilaian yang dilakukan secra berkala dan 

b) Terdapat Audit internal yang melakukan 

pengawasan secara efektif.
24

 

  

                                                           
22Ibid.  
23Ibid, 393.  
24Ibid.   
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4. Sistem Penggajian Pekerja dalam Perspektif Ekonomi 

Islam  

a. Pengertian Gaji dalam Tinjauan Ekonomi Islam  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah 

uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa 

atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu.
25

 Sedangkan pengertian gaji menurut 

UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 

2003, gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau 

akan dilakukan.
26

 

Gaji adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja 

atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor 

produksi lainnya, tanaga kerja diberikan imbalan atas 

jasanya. Dengan kata lain, gaji adalah harga dari tenaga yang 

dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan 

Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa 

gaji didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh 

orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas 

jasanya sesuai perjanjian.
27

 

Menurut Fiqh Mu‟amalah gaji disebut juga dengan 

ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut 

bahasanya ialah al-iwadh yang arti dari bahasa Indonesianya 

                                                           
25Ibid, 1787 
26Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 20/09/2020, pukul 

09.45. 
27Rahman Afzalur, Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan 

Nastangin, “Doktrin Ekonomi Islam”, Jilid III (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 

2005), 361. 
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ialah ganti dan gaji.
28

 Sedangkan ujroh (fee) yaitu gaji untuk 

pekerja. Ujroh terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ujroh al-misli adalah upah yang distandarkan dengan 

kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah 

sekarang disebut dengan UMP. 

2) Ujroh Samsarah adalah fee yang diambil dari harga 

objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau 

imbalan.
29

 

Masyarakat akan berkembang dengan lebih pesat 

bila terdapat suatu sistem perangsang dengan memberikan 

imbalan besar kepada orang-orang yang rajin bekerja. 

Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk masayarakat Islam. 

Agama Islam tidak menonjolkan perangsang kebendaan, 

karena segala imbalan fisik dipandang sebagai sarana atau 

upaya bukan suatu tujuan.
30

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gaji 

adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja 

yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang 

dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian 

besarnya gaji yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja 

sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua 

belah pihak. Sementara itu, pihak-pihak yang dapat 

menentukan gaji adalah sebagai berikut: 

1) Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam 

menentukannya. 

2) Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten 

dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha 

dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan 

kepada mereka untuk melakukannya. 

                                                           
28Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 

2011), 1. 
29Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 871. 
30J. T. Salim, Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek, Edisi II (Surabaya: 

PT Intermasa, 2008), 11. 
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3) Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya 

Negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-

hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka 

buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima 

atau menolaknya tanpa adanya unsure paksaan.
31

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai 

Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk 

kesejahteraan manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam 

dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh 

ajaran-ajaran Islam yaitu al-Quran, as-sunnah sebagai 

sumber utama sedangkan ijma‟ dan qiyas merupakan 

pelengkap untuk memahami al-Quran dan as-sunnah.
32

 

b. Sistem Pengupahan dalam Islam 

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara 

perusahaan biasanya  

memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut 

dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam 

sebagai berikut: 

1) Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian 

upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, 

mingguan, atau bulanan. 

2) Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan 

untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika 

hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat 

diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut 

ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, 

beratnya, dan sebaginya. 

                                                           
31Baqir Syarif al-Qarasyi, Huququl Amil fil Islam, Terj. Ali Yahya, 

“Keringat Buruh”, Cetakan Pertama (Jakarta: Al-Huda, 2007), 250. 
32Ibid. 13. 
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3) Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem 

pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah 

upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok 

ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. 

4) Sistem Skala Upah Berubah, Dalam sistem ini jumlah 

upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil 

produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan 

naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. 

Itulah sebabnya disebut skala upah berubah. 

5) Sistem Upah Indeks, Sistem upah ini di dasarkan atas 

indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah 

akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya 

penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata 

dari upah. 

6) Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat 

disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan 

mendapat keuntungan di akhir tahun. 

7) Sistem upah borongan, Adalah balas jasa yang dibayar 

untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara 

memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada 

suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok 

pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas 

karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.  

8) Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan 

kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah 

dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau 

jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi 

yang lebih dari itu, ia diberi “premi”. Premi dapat 

diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat 

bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya. 

Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi 

minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And 

Motion Study.  

Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam 

tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam 
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ketentuan al-Qur‟an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, 

ketentuan al-Qur‟an yang ada kaitannya dengan penentuan 

upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 yang memiliki arti 

sebagai berikut: 

                        

                          

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl {16}:90) 

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian 

kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah 

memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) 

untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para 

pekerjaannya.  

Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan 

“tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan 

bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari hasil jerih payah 

pekerja tersebut, tidak mungkin usaha majikan atau usaha 

perusahaan dapat mencapai yang diinginkan atau 

keberhasilan.  

Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian 

bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan 

melakukan penindasan (seperti menganiaya).  

Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah 

pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.
33

 Oleh 

itu, majikan harus memahami apa yang dia capai, itu semua 

merupakan berkat kerja keras pekerja dibawahnya, yang 

telah membantu dirinya, dalam menjalankan usahanya agar 

dapat berhasil mencapai tujuan. 

                                                           
33Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155. 
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Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya 

yaitu:
34

  

1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai  

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus 

dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan 

upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan 

pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: 

َصلَّى اَللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم -َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاْْلُْدرِيِّ رضي اهلل عنو أَنَّ اَلنَِّبَّ 
قَاَل: ) َمِن ِاْسَتْأَجَر َأِجرياً, فَ ْلُيَسلِّْم َلُو ُأْجرَتَُو (  َرَواُه َعْبُد اَلرَّزَّاِق َوِفيِو 

َهِقيُّ ِمْن َطرِ   يِق َأِب َحِنيَفةَ اِْنِقطَاٌع, َوَوَصَلُو اَْلبَ ي ْ
“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu 

bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 

"Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja 

hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul 

Razzaq dalam hadis munqathi'. Hadis maushul menurut 

Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.
35

 

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah 

memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu 

memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan 

diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan 

pekerjaannya. 

2) Membayar upah sebelum keringatnya kering 

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk 

membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai 

melakukan pekerjaannya.
36

 Rasulullah SAW bersabda: 

                                                           
34Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Yogyakarta: Erlangga, 

2012), 202. 
35Kahar Masyhur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 516.. 
36Ibid. 
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َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: أْعُطوا 
فَّ َعَرقُُو. )أخرجو ابن ماجو يف سننو ، الكتاب:  ْاأَلِجرَي َأْجَرُه قَ ْبَل أَْن َيَِ

 األحكام، الباب: أجر األجراء، رقم احلديث  
“Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering”. (H.R. Ibnu Majjah).
37

 

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan 

keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah 

mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami 

keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. 

Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk 

menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan 

kesepakatan antara pekerja dengan yang 

memperkerjakan. 

c. Hubungan Kerja dalam Islam  

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja 

antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena 

jika diantara majikan dan buruh tidak terjalin dengan baik 

maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan 

pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan 

persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka 

tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-

masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat 

dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan 

menghormati hak-hak orang lain. 

Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi 

pekerjaan adalah sebagai berikut:
38

 

1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan 

baginya menikmati kehidupan yang layak. 

                                                           
37Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 

2014), 116. 
38Ibid, 391-392. 
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2) Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi 

kemampuan fisiknya.  

3) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan 

dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama 

bekerja. 

4) Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika 

sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada 

saat itu. 

5) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas 

kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
39

 

Kewajiban para pekerja harus jelas supaya mereka 

dapat bekerja dengan sebagimana mestinya. Adapun yang 

menjadi kewajiban pekerja yaitu: 

1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam 

perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan 

yang khas. 

2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.  

4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan 

kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan jika bentuk 

pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan 

tersebut sebagaimana mestinya.
40

 

Seorang majikan Muslim tidak dapat dikatakan 

orang yang beriman, jika niatnya semata-mata mencari 

keuntungan dalam industrialisasi. Sebaliknya seorang 

majikan Muslim dapat dikatakan orang yang beriman jika 

dia lebih mengutamakan kebaikan masyarakat termasuk 

orang-orang yang bekerja dengannya. Karena semangat 

berbuat baik dan cinta kepada sesama yang diajarkan Islam 

telah tumbuh dalam jiwa orangorang yang beriman. 

Perhatian majikan terhadap pekerjanya tidak hanya pada 

                                                           
39Aflazur Rahman, Economic Doctrin of Islam, terj. Soeroyo dn Nastagin 

“Doktrin Ekonomi Islam” Jilid 3 (Yogykarta: PT Dana Bhakti, 2009), 384. 
40Lubis, Hukum…, 154. 
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upahnya saja. Akan tetapi majikan juga harus 

memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan para 

pekerjanya dan berusaha agar pekerjanya dapat merasa puas 

di lingkungan perusahaannya.
41

 

Majikan bertanggung jawab menjamin kepastian 

kerja bagi para pekerja.
42

 Karena kekayaan yang merupakan 

hasil kerjasama antara pekerja dengan majikan itu diakui 

oleh Islam. Akan tetapi, posisi pekerja termasuk lemah 

karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh 

kepentingan majikan. Maka Islam memberikan Perhatian 

khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya 

jaminan pekerjaan.
43

 

Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah 

tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana 

kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta 

menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang 

memerlukannya.
44

 Jaminan sosial tenaga kerja atau yang 

sering disingkat menjadi jamsostek (Pasal 1 ayat (1) UU 

Nomer 3 Tahun 1992) adalah suatu perlindungan bagi 

tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti 

sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
45

 

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja 

meliputi: 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja 

2) Jaminan Kematian 

3) Jaminan Hari Tua 

                                                           
41Ibid, 110. 
42Ibid, 113 
43Rahman, Economic…, 389. 
44al-Qarasyi, Huququl…, 252. 
45Lubis, Hukum…, 157-158. 
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4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
46

 

 

B Kerangka Pemikiran 

Sistem penggajian diharuskan untuk selalu update sebab 

dalam pemprosesannya penggajian sangatlah rumit. Setiap 

tingkatan pemerintahan membebankan pajak pengajian yang 

selalu berubah. Terkait dengan sistem akuntansi penggajian, 

didalamnya juga dijalankan sistem pengendalian internal, hal ini 

untuk memastikan agar uang kas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk membayar gaji karyawan sah sesuai dengan 

tarif upah atau gaji yang berlaku dan sesuai dengan jumlah jam 

kerja actual karyawan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari 

karyawan fiktif.
47

 

Pada sebuah perusahaan sistem penggajian sangat 

diperlukan, sebab dengan adanya sistem penggajian tersebut 

proses penerimaan dan pemberian gaji kepada karyawan dapat 

terorganisir dengan baik, dengan demikian maka efisiensi dan 

efektivitas dalam proses penggajian dapat tercapai.
48

 Gaji 

merupakan hal sangat penting, sebab karyawan akan menjadi 

sangat sensitif terhadap kesalahan ataupun ketidakwajaran dalam 

penggajian, secara tidak langsung hal ini kemudian akan 

berpengaruh kepada suasana kerja.
49

 Salah satu upaya tepat yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisir timbulnya kesalahan dalam 

sistem penggajian karyawan  adalah melalui kombinasi antara  

sistem sistem  dan pengendalian internal. Sebab dalam 

pengendalian internal tmencakup unsur-unsur yang terdiri dari 

struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, 

praktik yang sehat, serta karyawan yang memiliki mutu yang 

                                                           
46Ibid. 
47Machpudin "Peranan Sistem Akuntansi Penggajian dalam Mengefektifkan 

Sistem Pengendalian Intern Gaji dn Upah pada PT. X Bandung", Jurnal Computech 

dan Bisnis Vol. 2 No. 2 (Desember 2008), 227-239.  
48Domita Purba, "Sistem Informasi AKuntansi Penggajian dan Pengupahan: 

Studi Kasus pada Sebuah Rumah Sakit", Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 1 (Januari 

2018), 235-245.  
49Ibid.   
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sesuai dengan tanggung jawabnya.
50

 PT. BPRS Bandar Lampung, 

merupakan salah satu perusahaan pembiayaan berbasis syariah 

yang ada di Kota Bandar Lampung. Terdapat 25 karyawan yang 

bekerja di BPRS Bandar Lampung mulai dari jajaran direksi 

hingga staff dan bagian cleaning service. Pada prinsipnya PT. 

BPRS Bandar Lampung dalam mengatur kegiatan operasionalnya 

khususnya terkait  sistem penggajian karyawan telah menerapkan 

sistem akuntansi.
51

 Namun, sebaik apapun sebuah sistem dalam 

pelaksanaannya pasti mendatangkan berbagai kendala.  Terlebih 

lagi pada PT. BPRS Bandar Lampung sistem penggajian 

menggunakan sistem golongan, dimana gaji dan tunjangan 

karyawan didasarkan pada golongannya. Hal ini diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS Bandar 

Lampung, tentu saja hal ini apat menimbulkan resiko kekeliruan 

yang besar jika tidak menerapkan sistem pengendalian internal 

yang baik, apalagi gaji atau upah merupakan sebuah hal yang 

sangat sensitif.
52

 Islam sebagai agama rahmatan lil alamin 

memiliki pandangan terkait dengan gaji dimana memberikan gaji 

tepat pada waktunya dan sesuai dengan kesepakatan adalah 

sebuah kewajiban bagi semua majikan. Sebagaimana mengutip 

dalam surat Surat At-Talaq Ayat 6, dalam ayat ini dikatakan 

bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. 

Hal ini menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk menunda-

nunda pembayaran gaji apalagi hingga tidak memberikan gaji 

atau upah kepada pekerja.
53

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditulis kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
50Ibid, 167.  
51Marsono, Direktur BPRS Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis di 

Kantor BPRS Bandar Lampung pada Mei 2021. 
52Ibid.   
53M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, 

Tafsir Ibnu Katsir  Jilid 1, judul asli Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir (Jakarta: 

Pustaka  Imam  asy-Syafi'I, 2012), Cet. 1, 746.  
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