
BAB III 

LAPORAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian di lakukan pada kantor pemerintah Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan  beralamat di jalan Jln.Ade Irma Nasution. Rivai No. 14  Palembang, 

lokasi tempat magang dibagian Umum, jam kerja dilaksanakan dari jam 08.00 – 

16.00. Penelitian  di lakukan  selama ± 2 bulan  yaitu dari tanggal 01 Maret 2010 

sampai 30 April  2010. 

 

3.2 Kegiatan Magang  

Berikut ini Laporan kegiatan yang dilakukan selama melakukan magang 

dikantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

 

No Hari /Tanggal Kegiatan 

1 Senin, 01 Maret 2010  Perkenalan 

2 Selasa, 02 Maret 2010  Pengarahan dari intruktur 

3 Rabu, 03 Maret 2010 Izin tidak masuk 

4 Kamis, 04 Maret 2010 - pengarahan bagian kepala Umum 

- pengarahan sistem kerja 

5 Jumat, 05 Maret 2010 Membantu  mencatat seluruh surat masuk  

6 Senin, 08 Maret 2010 Membuat struktur kejaksaan  
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No Hari/Tanggal Kegiatan 

7 Selasa, 08 Maret 2010  Membantu membagikan buku kerja 

Kejaksaan 

8 Rabu, 10 Maret 2010 Membuat kop surat amplop se Sumatera 

Selatan 

9 Kamis, 11 Maret 2010 Membuat laporan inventaris Negara 

10 Jum’at, 12 Maret 2010 Menginput data persediaan perlengkapan 

kerja se Sumstera Selatan 

11 Senin, 14 Maret 2010 Menginput data persediaan perlengkapan 

kerja se Sumstera Selatan 

12 Selasa, 15 Maret 2010 Libur Hari Raya Nyepi 

13 Rabu, 16 Maret 2010 - Menginput data persediaan kerja 

seSumstera Selatan 

- Menulis surat-surat masuk 

14 Kamis, 17 Maret 2010 Menginput data persediaan perlengkapan 

kerja se Sumstera Selatan 

15 Jumat, 18 Maret 2010 Membagikan kaleder keseluruh cabang 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 

16 

 

Senin, 21 Maret 2010 - Membuat surat Nota dinas 

- Membuat kop surat seluruh cabang 

17 Selasa, 22 Maret 2010 Membuat surat penghapusan investasi        

kantor 
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No Hari/ Tanggal Kegiatan 

18 Rabu, 23 Maret 2010 Mengumpulkan data-data seluruh pegawai 

19 Kamis, 24 Maret 2010 Mengumpulkan data-data seluruh pegawai 

20 Jumat, 25 Maret 2010 Menginput data-data pegawai yang diminta 

21 Senin, 29 Maret 2010 Mengoreksi data-data pegawai yang masih 

dibutuhkan  

22 Selasa, 30 Maret 2010 Menghitung seluruh gaji pegawai 

23 Rabu, 31 Maret 2010 Libur (Wafat Yesus Kristus) 

24 Kamis, 1 April 2010 - Menghitung seluruh gaji pegawai 

- Membantu pembagian gaji pegawai 

25 Jumat, 2 April 2010 Mecatat surat masuk dan keluar 

26 Senin, 5 April 2010 Membuat nota rumah dan mobil dinas 

27 Selasa, 6 April 2010 - Mencantat surat-surat masuk dan 

keluar  

- Mengarsipkan surat-surat masuk dan 

keluar 

28 Rabu, 7 April 2010 Mengoreksi proyek Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan 

29 Kamis, 8 April 2010 Mengoreksi proyek Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan 

30 Jumat, 9 April 2010 Mengoreksi proyek Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan 

31 Senin, 12 April 2010 Mengoreksi proyek Kejaksaan Tinggi 
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No Hari/Tanggal Kegiatan 

32 Selasa, 13 April 2010 Mengecek peralatan kantor di gudang 

33 Rabu, 14 April 2010 Membuat nota dinas 

34 Kamis, 15 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

35 Jumat, 16 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

36 Senin, 19 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

37 Selasa, 20 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

38 Rabu, 21 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

39 Kamis, 22 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

40 Jumat, 23 April 2010 Pembanggian peralataan kantor masing-

masing divisi 

41 Senin, 26 April 2010 Mencari data tentang Kejaksaan yang 

dibutuhkan 

42 Selasa, 27 April 2010 Mencatat sejarah kejaksaan tinggi sumatera 

selatan  

43 Rabu, 28 April 2010 Mencatat alur proses penggajian 

44 Kamis, 29 April 2010 Mencatat sruktur organisasi 
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No Hari/Tanggal Keterangan 

45 Jumat,30 April 2010 Perpisahan 

 

3.3 Dasar Teori 

3.3.1 Sistem 

 Menurut Abdul Kadir (2003:54) Sistem adalah sekumpulan elemen yang 

saling terkait atau terpadu yang dimasudkan untuk mencapai satu tujuan.  

Sedangkan Menurut Sutabri (2004:9) sistem pasa dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat hubunganya satu dg yang lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi bedasarkan kesimpulan diatas suatu kumpulan atau elemen yang saling 

terkait, saling bergantung satu sama lain suatu system yang baik sangat 

dibutuhkan bagi suatu perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya, dimana 

system harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. 

3.3.2  Akuntansi 

Menurut Susanto (2005:1) Akuntansi adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan pelaporan secara tepat dan dinyatakan dengan 

uang dari transaksi-transaksi yang bersifat financial (keuangan) yang terjadi 

dalam suatu unit usaha/perusahaan pada waktu/periode tertentu serta penafsiran 

dari pada hasil-hasilnya. 

Sedangkan Menurut Harahap (2005:3) akuntansi adalah bahasa atau alat 

komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan 

(ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang, 

dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu periode tertentu.   



27 

 

 

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi 

merupakan proses pencatatan data keuangan dengan menggunakan cara-cara 

tertentu dan akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 

dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.  

3.3.3 Sistem Akuntansi 

          Menurut  Thomson (2005:234) Sistem Akuntansi adalah metode dan 

prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan 

melaporkan informasi operasional dan keuangan sebuah perusahaan dengan 

berbagai macam transaksi. 

 Sedangkan menurut Mulyadi (2001:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengolah perusahaan. Sedangkan yang menjadi unsur- unsur pokok 

dari sistem akuntansi, yaitu formulir, catatan terdiri dari jurnal,  buku besar dan 

buku pembantu, serta laporan yang hasilkan. 

 Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengiolahan perusahaan.  

3.3.4 Gaji 

Untuk menjalaankan kegiatan, suatu perusahaan harus memperkerjakan 

orang-orang yang disebut karyawan. Setiap karyawan memberikan tenaga dan 

pikirannya kepada perusahaan akan menuntut timbale balik yang berupa gaji. 
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Beberapa sumber yang berkaitan dengan pengertian gaji mengungkapkan 

sebagai berikut: 

Menurut Soemarso (2002:354) menyatakan gaji adalah imbalan kepada 

pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya, 

biasanya, tetap secara bulan atau tahunan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:373) gaji pada umumnya merupakan 

pembayaran atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya gaji dibayar secara perbulan. 

Jadi gaji adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang 

mempunyai jabatan lebih tinggi dari pada karyawan yang merupakan balas jasa 

secara bulanan. 

3.3.5 Sistem Akuntansi Penggajian  

Pada dasarnya sistem penggajian diberikan pada karyawan perusahaan 

yang bersifat tetap. Jadi karyawan tersebut bekerja secara terus menerus dan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenang yang diberikan 

kepada mereka. 

Mulyadi (2001:17) menyatakan sistem akuntansi gaji dan upah karyawan 

dan pembayaranya, perancangan system akuntansi penggajian dan pengupahan ini 

harus dapat menjamin validasi, otorisasi kelengkapan, klasifikasi  penilaian, 

ketepatan waktu dan ketepatan posting sertan ikhtisar dari setiap transaksi 

penggajihan dan pengupahan. 

Sistem akuntansi penggajian adalah satu kesatuan atau sekelompok 

komponen-komponen yang terdiri atas dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
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prsedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data penggajian 

dengan tujuan menghasilakan laporan dalam bentuk informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan.  

Sistem akuntansi penggajian yang berlaku di Indonesia (untuk pegawai 

negeri sipil) dimana sruktur gaji terdiri dari beberapa komponen, yaitu gaji pokok, 

tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, 

tunjangan jabatan fungsional atau jabatan sruktural, tunjangan beras, pajak 

penghasilan (PPh),iuran wajib pegawai, potongan lain-lain dan pembulatan gaji ke 

kelipatan seratus. 

( http://id.wikipedia.org/wiki/sistemakuntansipenggajian) 

 

3.3.6 Flowchart  

Menurut Mulyadi (2001:64) Flowchart adalah aliran dokumen dalam 

sistem tertentu, digunakan simbol-simbol dalam suatu bagan aliran dokumen 

(flowchat). Dalam bagan alir, arus dokumen ini dapat diikuti dengan melihat 

nomor dalam simbol dalam simbol penghubung pada halaman yang sama (on-

page connector) atau nomor dalam simbol penghubung pada halaman yang 

berbeda (off-page connector). 

Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian 

tertulis dalam mengambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut sebagai berikut : 

1. Gambaran sistem menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan 

bagan alir. 

http://id.wikipedia.org/wiki/sistemakuntansipenggajian
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2. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan 

alir. 

3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang 

melakukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. 

4. Dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. 

Dibagian ini akan dijelaskan simbol-simbol yang akan digunakan dalam 

pembutan Flowchart  yaitu sebagai berikut: 

Tabel . 3.1 Simbol-simbol flowchart 

 

No Simbol Keterangan 

1 

 Dokumen. Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan semua jenis dokumen, yang 

merupakan formulir yang digunakan untuk 

merekam data terjadi suatu transaksi. 

2 

 Dokumen dan Tembusanya. Simbol ini 

digunakan untuk mengambarkan dokumen 

asli dan tembusanya. Nomor lembar dokumen 

dicantumkan di sudut kanan atas. 

3 

 Berbagai Dokumen. Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan berbagai jenis 

dokumen yang digabungkan bersama didalam 

satu paket. 

1 

2 

1 

2 

3 
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No Simbol Keterangan 

4 

 Catatan. Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan catatan akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat data yang direkam 

sebelumnya didalam dokumen atau formulir 

5 

 Penghubung pada halaman yang sama. 

(on-page connector). Dalam mengambarkan 

bagan alir, arus dokumen dapat dibuat 

mengalir dari atas kebawah dan kiri ke kanan. 

6 

 

Akhir arus dokumen dan mengarahkan 

pembaca ke simbol penghubung halaman 

yang sama bernomor seperti yang tercantum 

dalam simbol tersebut. 

7 

 

Awal arus dokumen dan mengarahkan 

pembaca ke simbol penghubung halaman 

yang sama bernomor seperti yang tercantum 

dalam simbol tersebut. 

8 

 Penghubung pada halaman yang berbeda. 

(off-page connector). Jika untuk 

mengambarkan bagan aliran suatu sistem 

akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, 

simbol ini harus digunakan untuk menunjukan 

kemana bagian bagan alir terkait satu dengan 

yang lain. 

1 

1 
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No Simbol Keterangan 

 

 

 Kegiatan Manual. Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan kegiatan manual 

seperti: mengisi formulir, membandingkan, 

memeriksa dan berbagai jenis kegiatan 

klerikal yang lain. 

10 

 Keterangan Komentar.  Simbol ini 

memungkinkan ahlisistem menambahkan 

keterangan untuk memperjelas pesan yang 

disampaikan dalam bagan aliran. 

11 

 Arsip Sementara. Simbol ini digunakan 

untuk menunjukan tempat penyimpanan 

dokumen, seperti lemari dan kotak 

arsip.Untuk menunjukan urutan pengarsipan 

dokumen digunakan sibol berikut ini : 

A =  Menurut abjad 

N =  Menurut nomor urut 

T  =  Kronologis, menurut tanggal 

12 

 Arsip Permanen. Simbol ini digunakan 

untuk mengambarkan arsip permanen yang 

merupakan tempat penyimpanan dokumen 

yang tidak akan diperoses lagi dalam sistem 

akuntansi yang bersngkutan.  

13 

 On-Line computer Process. Simbol ini 

mengambarkan penggolahan data dengan 

komputer secara on-line. Nama program 

ditulis didalam simbol. 
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No Simbol Keterangan 

14 

 Keying (typing, verifiying. Simbol ini 

mengambarkan pemasukan data ke dalam 

komputer melalui on-line terminal. 

15 

 Pita Magnetik. (magnetic tape). Simbol ini 

mengambarkan arsip komputer yang 

berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di 

dalam simbol. 

16 

 On-Line Storage. Simbol ini mengambarkan 

arsip komputer yang berbentuk on-line (di 

dalam memory komputer) 

17 

 

 

Keputusan. Simbol ini mengambarkan 

keputusan yang harus dibuat dalam proses 

pengolahan data. Keputusan yang dibuat di 

dalam simbol. 

18 

 Mulai atau Berakhir (terminal). Simbol ini 

untuk mengambarkan awal dan akhir suatu 

sistem akuntansi. 

19 

 Masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar 

sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan 

alir, maka diperlukan simbol untuk 

mengambarkan masuk sistem yang 

digambarkan dalam bagan alir. 

Ya 

Tidak 
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No Simbol Keterangan 

 

 Keluar ke sistem lain. karena kegiatan diluar 

sistem  tidak perlu digambarkan dalam bagan 

alir, maka diperlukan simbol untuk 

mengambarkan keluar sistem lain. 

21 

 Pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan 

jika dua garis alir bertemudalam satu garis 

mengikuti arus garis lainya. 

22 

 Garis alir (flowline). Simbol ini 

mengambarkan arah proses pengolahan data. 

Anak panah tidak digambarkan jika arus 

dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. 

Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke 

kiri, anak panah perlu dicantumkan. 

23 

 

Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir 

bersimpangan untuk menunjukan arah 

masing-masing garis, salah satu garis dibuat 

sedikit melengkup tepat pada persimpangan 

ke dua garis tersebut. 
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Bagan Alir  Dokumen Sistem Penggajian 

  

Berikut ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas 

jasa, yang gajinya dibayar perbulanan. Dalam sistem penggajian berikut ini, tanda 

terima gaji oleh pegawai, sehingga setiap pegawai  hanya dapat melihat masing-

masing. Bagan alir dokumen sistem penggjian dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

 

Mulai

Mencatat

Jam Hadir

Karyawan

Kartu

Jam Hadir

Membuat 

Daftar 

Hadir

KHJ

Daftar Hadir   1

Karyawan

1

KJH                1

Daftar Hadir  2

Membuat 

Daftar Gaji

Membuat 

Rekap Gaji

SPG

2

RDG 1

2

Daftar Gaji  1

Kartu

Penghasilan

Karyawan
2

8

Kartu

Penghasilan

Karyawan

DG                 2

Bukti Kas    3

Keluar

1

Bagian Pencatat Waktu Bagian Gaji dan Upah

KJH  = Kartu Jam Hadir

RDG = Rekap Daftar Gaji

SPG = Surat Peryataan Gaji

DG   = Daftar Gaji 

 
 

 

 Sumber: Mulyadi (sistem akuntansi 2001) 
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Sumber: Mulyadi (sistem akuntansi 2001) 
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4

KPK

SPG

RDG       2

2

DG 1

3

Bukti Kas 

Keluar

Mengisi cek &

Memintakan

Tanda tangan

Atas cek

Membukuhkan 

cap lunas

Pada bukti dan 

dokumen 

pendukungnya

Menggunakan

Cek ke Bank & 

memasukan

Uang ke 

amplop gaji

Membayar Gaji

Kpd. Karyawan &

Meminta ttd atas 

kartu penghasilan

Karyawan

6

KPK

SPG

RDG    2

2

DG 1

3

Bukti Kas 

Keluar

6

7 8

Dimasukan kedalam 

amplop gaji

Bersama pemasukan 

uang gaji
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3

BKK 2

RDG 2
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Bukti

Memorial

BKK 2

RDG 1

Bukti
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Jurnal

Umum
5

9

RDG 2

Daftar Gaji 1

Bukti Kas 1

Keluar

Register

Cek

Selesai

5

BKK 2

RDG 1

Bukti     

Memorial

Kartu Biaya

BKK = Bukti Kas 

Keluar
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