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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat mempengaruhi 

perkembangan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin 

meningkatnya teknologi dalam menjalankan kegiatan operasional tentunya juga 

harus didukung dengan adanya sumber daya manusia atau karyawan yang 

berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan utama perusahaan yaitu 

mendapatkan laba yang optimal. 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan system penggajian dan pengupahan 

yang sudah ada dalam perusahaan yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen, 

catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur yang membentuk system 

penggajian dan pengupahan serta prosedur yang membentuk system akuntansi 

penggajian dan pengupahan. Kemudian dievaluasi apakah system penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan sudah sesuai dengan teori system penggajian dan 

pengupahan dan juga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern 

perusahaan. 

Fungsi yang terkait dengan sistem penggajian dan pengupahan belum 

seluruhnya menjalankan tugas dengan baik karena terjadi perangkapan tugas yang 

dilakukan oleh administrasi kantor sebagai pembuat daftar gaji dan upah beserta 

pembayaran gaji dan upah. Perangkapan tugas yang dilakukan oleh administrasi 

kantor disebabkan karena terbatasnya staf yang ada di perusahaan. Karena semua 

kendali perusahaan berada pada pemilik perusahaan. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem penggajian dan pengupahan pada CV.INUKABA belum 

berjalan secara efektif karena absensi karyawan kurang diawasi, sehingga memicu 

resiko titip absen dan terjadi kesalahan atau kecurangan. 

 

Kata kunci :penggajian, pengupahan, pengendalian intern gaji dan upah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Bagian terindah dari menunggu adalah proses. Karena hasil sudah Allah 

tentukan yang terbaik”. 

“percaya bahwa di dunia ini tak ada yang sia-sia. Membiarkan hidup 

dengan caranya sendiri menggiring kita menuju sebuah jawaban”. 

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 

malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 

kesempatan”. 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk : 

Suami dan Anakku Tercinta 

Abah dan Ibuku beserta Bapak Mertua dan Ibu Mertua Tercinta 

Adik-adikku Tercinta (Ajib,Faqih,Nafis dan Hana) 

Teman-temanku Seperjuangan yang kusayangi 

Yang selalu memberikan Doa, Semangat dan Kasih Sayang yang tulus dan tiada 

ternilai besarnya 

Terimakasih 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


