
BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Sistem Berjalan 

Pada bab ini penulis akan menganalisis pengendalian intern atas sistem penggajian 

yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bagian keuangan yang mengolah 

data gaji pegawai sudah terkomputerisasi, yang menggunakan program fox pro yaitu GPP 2009 

tersebut dari KKPN, mengolah data gaji pegawai adalah bagian keuangan bendahara gaji,  

dengan menggunakan aplikasi GPP 2009. Setelah  diproses oleh bendahara gaji lalu diserahkan 

ke  bendahara pengeluaran  yang  nantinya diproses kembali oleh  bagian bendahara pengeluaran 

terlebih dahulu, baru akan di serahkan ke bagian  kasir atau juru bayar, yang membagikan gaji 

pegawai juga bagian juru bayar. Sistem berjalan yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Ini adalah alur atau proses sistem penggajian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan   :     SPM  =  Surat Perintah Membayar                

                           SPP   =  Surat Perintah Pembayaran         

                            SP2D =  Surat Perintah Pencairan Dana      

                            KPPN=  Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara             

                                           Sumber : Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 

Gambar 4.1 Proses Sistem Penggajian 
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1.  Dari dokumen pegawai dibawa ke bagian bendara gaji yang menghasilkan SPM (surat 

perintah membayar). 

2. Bagian bendahara yang telah menghasilkan SPM yang menghasilkan SPP(surat perintah 

pembayaran)  

3. Surat perintah pembayaran dibawa KPPN(kantor pelayanan pembendaharaan Negara) 

yang akan akan dIproses dan menghasilkan SP2D (surat perintah pencairan dana). 

4. Surat perintah pencairan dana dibawa kebagian BP(bendahara pengeluaran) yang akan 

diserahkan kepada kasir/juru bayar, dan akan diberikan kepada pegawai sebagai gaji. 

 

4.2 Pembahasan  

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam rangka menjawab 

rumusan masalah yang ada pada bab satu, bagaimana menganalisis sistem akuntansi penggajian 

pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.  

4.2.1 Aplikasi gaji Kejaksaan 

Bagian ini akan diuraikan Sistem Akuntansi Penggajian  yang ada di kantor Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Selatan yang menggunanakn sistem aplikasi gaji, yaitu menggunakan program 

Fox pro, yang  mengolah data gaji pegawai bagian admin keuangan atau bendahara keuangan.  
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Adapun langkah pengoperasian pengolahan data gaji pegawai yang telah ada:  

1. Form User dan Password 

Form ini adalah form yang digunakan untuk memasuki program pengolahan data 

penggajian. Sebelum memasuki menu utama user diharuskan untuk mengisikan User dan 

Password pada kolom yang telah disediakan. 

akan ditutup User dan Password lalu klik Login. Tombol Batal digunakan apabila user 

tidak jadi memasuki aplikasi berikutnya, maka otomatis aplikasi /berakhir. 

             

Gambar.4.2. Tampilan Form Password 

2. Form Menu Utama 

Menu utama terdapat berapa sub menu dengan tampilan yang berbeda-beda sesuai fungsi 

kegunaannya masing-masing. Untuk tampilan menu utama dari program aplikasi pengolahan 

data penggajian adalah sebagai berikut: 
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Gambar.4.3 Tampilan Form Menu Utama 

3. Form Data Pegawai  

Form data pegawai adalah suatu form yang dapat digunakan untuk pengisian, 

penyimpanan, pengeditan dan penghapusan data karyawan. Berikut adalah tampilan form data 

pegawai. 

    

Gambar. 4.4 Form Data Pegawai 
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 Menu ini digunakan untuk mencari pegawai. Tuliskan NIP/Nama/Golongan atau Anak Satker 

pada teks Mencari, maka akan tersaring pegawai yang memenuhi kriteria pencarian. 

 

                 

                            Gambar. 4.5 Form Data Pegawai Pengeditan 

 

4. Form Data Gaji Pegawai 

Form data gaji pegawai adalah suatu form yang dapat digunakan untuk pengisian, 

penyimpangan, pengeditan dan penghapusan data gaji karyawan. Berikut adalah tampilan 

form data gaji karyawan 
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                                              Gambar 4.6. Form Data Gaji Pegawai 

                             

                                            Gambar 4.7  Form Data Perhitungan Gaji 

Pegawai Data pegawai yang akan tampil pada form Data Pegawai ini adalah data 

pegawai yang ada di dalam Anak Satker yang telah ditentukan pada menu Setting > Setting Anak 

Satker. Sedang data pegawai yang ada di Anak Satker lain tidak nampak. 
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Dalam form ini terdapat tombol-tombol yang fungsinya sebagai berikut: 

                Tabel 4.1 tombol-tombol form dan fungsinya 

Tombol-tombol Fungsinya 

Rekam  Melakukan rekaman data pegawai 

Ubah  Melakukan pengubahan data pegawai 

Hapus Melakukan penghapusan data pegawai 

Keluarga Melakukan perekaman data keluarga 

Utang Melakukan perekaman keterangan hutang 

Tunggakan  Melakukan perekaman tunggakan 

Potongan lain Melakukan rekaman potongan lain 

Perubahan Melakukan perubahan data pegawai yang 

ada 

Set anak satker  Melakukan perpindahan antar anak satker 

Cetak pegawai Untuk mencetak pegawai yang dipilih 

Keluar  Keluar dari form 

 

5. Form laporan Gaji Pegawai 

Form data gaji pegawai adalah suatu laporan yang menghasilakan cetak gaji pegawai dan 

kartu pegawai. Berikut ini adalah tampilan laporan gaji pegawai. 
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Gambar 4.8  Form Laporan Gaji Pegawai 

 

1. Cetak gaji 

Menu ini digunakan untuk mencetak daftar gaji beserta lampiran pendukunganya seperti 

halaman depan gaji ,Slip gaji ,dan Surat Setoran Pajak (SSP) gaji bersangkutan, Monitoring anak 

dewasa Monitoring anak Kuliah dan monitoring Pensiun. 

   2. Kartu Pegawai 

Menu Kartu Pegawai digunakan untuk mencetak berbagai macam jenis kartu. Pengkartuan 

adalah proses pencatatan pada kartu gaji dari masing-masing pegawai yang telah dibuat daftar 

gajinya. Data ini berasal dari tabel master, sehingga harus melakukan proses Load Master 

(Mengisi Tabel Master) melalui Menu Utilitas > Load Master terlebih dahulu. Pembahasan load 

master akan diulas pada pembahasan menu Utilitas. Kartu.       
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           3. Daftar Pengawasan Gaji 

Pada menu ini pemakai bisa mencetak daftar pengawasan gaji untuk mengetahui gaji apa sajakah 

yang telah dibuat selama periode tertentu. 

6. Form tambahan Gaji Pegawai  

Form tambahan gaji pegawai adalah suatu tambahan yang diberikan kepada pegawai bila ada 

seperti uang makan,surat permintaan uang duka ,SKPP dan uang lembur. Berikut ini adalah 

tampilan tambahan gaji pegawai. 

               

Gambar 4.9 Form Tambahan Gaji Pegawai 

1. Uang Makan 

Pada menu ini pemakai dapat membuat daftar uang makan PNS. 

2. Surat Permintaan Uang Duka 

Surat ini dilakukan sebagai lampiran dalam pengajuan uang duka. Pastikan kedudukan pegawai 

yang akan dibuat surat ini adalah 04 (Meninggal). 
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        3. SKPP 

Form ini digunakan untuk melakukan perekaman, pengubahan, penghapusan, pencetakan Surat 

Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang Pensiun atau Pindah. Sebelum 

memproses SKPP, pastikan kedudukan pegawai yang akan dibuatkan SKPP telah diubah 

menjadi (03) Pensiun atau (05) Pindah. 

        4. Uang Lembur 

Pada aplikasi GPP 2009, disediakan tambahan menu merekam dan mencetak uang lembur. 

7. Form motoring pegawai  

Menu pilihan ini pada prakteknya akan dilaksanakan oleh para PPABP. Fasilitas yang disediakan 

adalah Monitoring Daftar Gaji Belum Load, Monitoring Tunggakan, Monitoring Utang Lebih, 

Monitoring Potongan Lain, Monitoring Pegawai Pensiun, dan Monitoring Anak Dewasa. 

Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut             

                     

                                                   Gambar 4.10 form Motoring Pegawai 
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Gambar 4.11 Form Perhitungan Hutang Pegawai 

a) Monitoring Hutang Pegawai 

                  Monitoring Tunggakan 

Menu ini adalah untuk melaksanakan kegiatan monitoring atau untuk mengetahui tunggakan gaji 

para pegawai. 

       b)  Monitoring Utang Lebih 

Menu ini adalah untuk melaksanakan kegiatan monitoring atau untuk mengetahui posisi Utang 

dan Angsurannya karena kelebihan pembayaran gaji pegawai. 

c) Monitoring Potongan Lain 

 

Menu ini adalah untuk melaksanakan kegiatan monitoring atau untuk mengetahui posisi 

Potongan Lain gaji pegawai dan angsurannya. 
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8. Form data refrensi pegawai 

Menu Referensi berisi tabel referensi yang sifatnya tetap atau tidak banyak mengalami 

perubahan. Untuk menjamin kesamaan data referensi di semua Satuan Kerja pemakai aplikasi 

ini, maka segala perubahan pada tabel referensi dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan c.q.Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dengan demikian teks pada 

menu referensi sengaja dimatikan (disable). Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut: 

                  

Gambar 4.12 Form Refrensi Pegawai 

      1. Menu Tarif 

Pada menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman dan perubahan 

      2. Tunjangan PNS 

Pada menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel Tunjangan PNS. 
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3. Daftar Potongan 

Pada menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan,penghapusan, potongan 

selain komponen potongan dalam daftar gaji. Tujuannya adalah untuk mencetak slip gaji yang 

mencantumkan potongan selain komponen potongan resmi dalam daftar gaji seperti iuran 

koperasi dsb. Satuan kerja diberikan kebebasan untuk merekam sesuai dengan potongan yang 

ada di dalam satuan kerja tersebut. 

        4. Taperum 

Pada menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel Taperum. Apabila melakukan klik pada pilihan Taperum. 

5. Uang Lembur 

Menu ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel tarif Uang Lembur. Apabila melakukan klik pada pilihan Uang Lembur, 

       6. Daftar Gaji 

Menu pilihan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, 

dan pencetakan Gaji Pokok. 

       7. Daftar Gaji Hakim 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

Gaji Pokok Hakim. 

       8. Tunjangan Umum 

Pada menu pilihan ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel Tunjangan Umum. Apabila melakukan klik pada pilihan Tunjangan Umum, 
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        9. Tunjangan Khusus Papua  

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Tunjangan Papua. Apabila melakukan klik pada pilihan Tunjangan Papua. 

       10. Tunjangan Wilayah Terpencil  

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Tunjangan Wilayah terpencil. 

        11. Satker 

Pada menu pilihan ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel Referensi Satuan Kerja 

         12. Departemen 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

table. 

          13. KPPN 

Pada menu pilihan ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan 

pencetakan tabel KPPN. 

           14. Lokasi 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Jenis Bantuan. 

           15. Golongan 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Golongan. 
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        16. Status Pegawai 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Status Pegawai. 

          17. Agama 

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan 

tabel Agama. Apabila melakukan klik pada pilihan agama. 

 

9. Form untilitas 

Form untilitas adalah form yang digunakan untuk mengedit database. 

 

                    
 

Gambar 4.13 Form Untilitas Pegawai 
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      1. Load Master 

Utilitas load master fungsinya adalah memindahkan data gaji/gaji PTT/uang makan/uang lembur 

yang telah dibuat (tabel transaksi) ke dalam tabel master(tabel gudang). 

      2. Unload Master 

Utilitas unload master adalah kebalikan dari fungsi load master, yaitu mengembalikan data gaji, 

gaji PTT, Uang makan, dan uang lembur dari table master ke dalam tabel transaksi kembali 

       3. Mengindeks 

Dalam utilitas mengindeks ini pemakai dapat melakukan pengindekan ulang untuk tujuan 

memperbaiki tabel, serta sekaligus membersihkan data-sampah yang ada di dalam tabel. Untuk 

melakukan proses ini tekan tombol Proses, sedang untuk keluar aplikasi tekan tombol Keluardata 

       4. Backup Data 

Backup data digunakan untuk melakukan penyalinan data yang disimpan kedalam hardisk 

komputer/komputer lain pada periode gaji tertentu. Data yang bisa dibackup oleh aplikasi ini 

adalah data pegawai dan data gaji. 

       5. Restore 

Menu ini digunakan untuk melakukan restore (memasukkan kembali) data dari file yang telah 

dibackup sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam database. 

       6. Cek NIP Ganda 

Menu ini digunakan untuk mengecek perekaman data pegawai ganda dalam aplikasi. Aplikasi 

tidak mengijinkan perekaman pegawai dengan NIP yang 
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sama, jika hal ini terjadi maka data pegawai tersebut akan menjadi dobel. Akibatnya proses 

perhitungan gaji menjadi dobel dan tidak konsisten. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal 

tersebut, aplikasi menyediakan proses cek untuk mendeteksi perekaman NIP pegawai yang sama. 

       7. Perbaikan data ganda 

Menu ini digunakan untuk memperbaiki data-data yang ganda setelah di cek menggunakan menu 

Cek NIP ganda. Menu ini akan memperbaiki seluruh tabel yang ada di dalam database gaji. 

Caranya cek dulu apakah ada userlain yang sedang aktif, jika tidak ada maka buka menu ini dan 

klik tombol Proses. 

          8. Terima Data Pegawai dan Gaji 

Menu ini digunakan jika aplikasi satuan kerja seluruh datanya mengalami kerusakan dan tidak 

memiliki backup sama sekali. Satuan kerja dapat meminta data dari KPPN. File yang diminta 

adalah *.skr. File ini berisi seluruh data pegawai dan gaji yang pernah masuk ke KPPN, sehingga 

data dari KPPN dapat di-restore kembali ke dalam database satuan kerja. 

           9.Hapus Data 

Hapus data ini akan menghapus data-data pegawai, data gaji dan data kekurangan gaji untuk 

periode tertentu. 

            10. Hapus Data Per Anak Satker 

Hapus data ini akan menghapus data-data pegawai dan juga data gaji/data kekurangan gaji/gaji 

PTT/uang makan/uang lembur periode tertentu untuk anak satker tertentu. Data yang dihapus 

adalah data yang sudah masuk database master. 
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10. Form kirim data pegawai 

Form kirim data pegawai ini adalah data-data gaji pegawai yang sudah dihitung dan 

dikirimkan ke KPPN untuk dilaporkan. Berikut ini tampilan form kirim data pegawai  

 

                  

                                           Gambar 4.14 Form Kirim Data Pegawai 

 

 

        1.Kirim Gaji ke KPPN 

 

Menu ini disediakan untuk mengirimkan data gaji pegawai kepada KPPN 

       2. Penyamaan Data 

Menu ini disediakan untuk mengirimkan data pegawai ke KPPN, dengan tujuan penyamaan data 

pegawai satker dengan KPPN. Jadi menu pengiriman ini hanya dilakukan sekali saja, untuk 

proses selanjutnya pengiriman gaji dilakukan lewat menu Kirim Gaji ke KPPN. Data yang 

dikirim dibagi menurut anak satker. 
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        3. Kirim Pegawai Pindah/Baru ke KPPN 

Menu ini disediakan untuk mengirimkan data pegawai dan gaji ke KPPN untuk pegawai yang 

pindah ke satker baru atau pegawai baru. Jika satker menerima data pegawai yang pindah dari 

satker asal, maka satker baru akan memperoleh ADK pegawai tersebut (berasal dari menu 

Pegawai > Kirim Data Pegawai 

Pindah). Selanjutnya data itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi satker baru. Kemudian pegawai 

tersebut akan disesuaikan datanya, misalnya pegawai tersebut akan masuk ke dalam anak satker 

tertentu. Selanjutnya agar KPPN memiliki data pegawai tersebut maka data pegawai yang sudah 

disesuaikan tersebut harus dikirimkan ke KPPN lewat menu ini, sehingga KPPN akan memiliki 

data pegawai dan data gaji pegawai tersebut. Setelah itu gaji pegawai ersebut baru bisa 

dibayarkan, karena KPPN telah memiliki data pegawai tersebut. 

11. Form keluar 

Form keluar adalah form untuk keluar dari aplikasi gaji pegawai dan dipergunakan juga 

tentang aplikasi, berikut ini tampilan form keluar. 

                                  
 

Gambar 4.15 Form Keluar 
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       1. Tentang Aplikasi 

Menu ini berisi informasi tentang hak cipta atas aplikasi dan alamat helpdesk apabila pemakai 

ingin berkonsultasi perihal aplikasi. 

        2. Keluar 

Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi GPP 2009 apabila pemakai telah selesai 

menggunakan aplikasi. 

Sistem yang sekarang digunakan kantor pemerintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 

sudah menggunakan sistem program aplikasi gaji, namun aplikasi gaji tersebut telah ditetap dari 

kantor  pusat KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara), tetapi yang mengolah data 

gaji tersebut bagian keuangan kantor pemerintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Disini 

penulis akan menjelaskan Analisis sistem yang telah berjalan di kantor  pemerintah Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Selatan. 

4.2.2  Laporan keuangan gaji pegawai  

Kantor pemerintahan  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dimana besar gajinya 

dibedakan bedasarkan jabatan dan golongan. Umtuk lebih jelas sistem perhitungan gaji pegawai 

yang ada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan  didapat dari: 

1. Daftar gaji pokok pegawai 

Golongan  Gaji pokok 

II 

III 

IV 

Rp 2.000.000 

Rp 2.700.000 

Rp 2.900.000 
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2. Gaji bersih didapat dari gaji pokok dan total tunjangan dikurangi total potongan 

3. Tunjangan jabatan 

Jabatan Penghasilan  tumjangan 

Tunjangan fungsional 

Tujangan sruktural 

Kajati 

Wakajati 

Asisten 

Kabag TU 

Kasi 

Kasubag 

Kaur 

Tunjangan staf 

Rp.  600.000 

Rp.2000.000 

Rp.2000.000 

Rp.2000.000 

Rp.2000.000 

Rp.1.750.000 

Rp.   540.000 

Rp.   540.000 

Rp.   360.000 

Rp.   180.000 

 

4. Tunjangan-tunjangan tersebut dari : 

a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok  

b. Tunjangan anak sebesar 2% dari tunjangan pokok  

c. Tunjangan pajak 15% dari penghasilan kotor 

d. Tunjangan pangan Rp.4900 per/kg untuk satu orang 

5. Potongan didapat dari: 

a. Iuran wajib pegawai  

b. Potongan PPh  
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c. Sewa rumah  

d. Tunggakan utang lebih  

e. Potongan lain atau taperum 

 Berikut tampilan desaign output atau hasil berupa rekap data pegawai, rekap gaji dan 

upah serta slip gaji : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

 

Gambar 4.16 Contoh slip gaji golongan II 
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           Gambar 4.17 Contoh slip gaji golongan III 
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                                                              Gambar 4.18 Contoh slip gaji golongan IV
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Gambar 4.19 Perhitungan Gaji Pegawai Golongan II 
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Gambar 4.20 Perhitungan Gaji Pegawai Golongan III 
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Gambar 4.21 Perhitungan Gaji Pegawai Golongan IV 
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4.2.3 Prosedur pencatatan gaji pegawai 

 

 Sistem yang mengatur pembagian untuk otorisasi atas pelaksanaan setiap 

transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekan aliran setiap 

transaksi yang dilakukan. 

Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji  memiliki surat 

keputusan pengangkatan sebagai pegawai yang ditandatangani oleh direktur untuk 

menghindari pembayaran gaji  pegawai yang tidak berhak, maka setiap 

pencantuman nama pegawai dalam daftar gaji harus mendapat otorisasi yang 

berwenang, di Kejaksaan Tinggi SumSel sudah melaksanakan kegiatan ini dengan 

baik, dimana setiap pegawai memiliki surat keputusan pengangkatan pegawai 

yang ditandatangani oleh direktur, serta setiap perubahan daftar gaji pegawai 

karena perubahan pangkat, tarif gaji, tambahan gaji dan harus berdasarkan 

keputusan kepala keuangan. 

Perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan 

karyawan harus diotorisasi oleh fungsi yang berwenang untuk menjamin 

keandalan data gaji  pegawai. Pada Kejaksaan Tinggi SumSel ini telah 

dilaksanakan dimana bagian keuangan yang menerbitkan selanjutnya 

ditandatangani oleh kepala keuangan. Setiap potongan atas gaji pegawai selain 

dari pajak penghasilan karyawan harus berdasarkan surat potongan gaji pegawai 

diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

Pada Kejaksaan Tinggi Sumsel kartu jam hadir diotorisasi oleh bagian 

administrasi, dimana kartu jam hadir itu berupa absensi yang dicatat oleh pegawai 

itu sendiri. Daftar gaji diotorisasi oleh bagian keuangan, dimana bagian keuangan 

membuat daftar gaji karyawan berdasarkan daftar masuk kerja yang dibuat oleh 

bagian administrasi, kemudian bagian keuangan menghitung gaji pegawai setelah 

itu merekap daftar gaji yang diterima oleh pegawai dan menyerahkan kebaian 

surat peritah membayar yang akan nantinya dikirimkan ke kantor pelayanan 
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pembendaharaan Negara, menghasilkan  surat perintah pencairan dana, kemudian 

diserahkan ke bagian bendahara pengeluaran. Setelah itu bagian juru bayar untuk 

diverifikasi akan membuat bukti kas keluar untuk pembayaran gaji pegawai yang 

seharusnya dilakukan oleh bagian akuntansi. Kemudian bukti kas keluar tersebut 

dicatat ke dalam jurnal kas.  

Pada kantor Kejaksaan  Tinggi proses pencatatan telalu rumit dan akan 

memakan waktu yang panjang. Untuk mengatasi semua ini sebaiknya seluruh 

pegawai menerima gaji melalui cek atau transfer dan bisa juga dilakukan langsung 

oleh bagian kantor pelayanan pembendaharaan  negara. Dan bagian keuangan 

Kejaksaan Tinggi SumSel hanya menerima laporan bukti kas keluar untuk laporan 

keuangan perbulan atau pertahun. 

 

 


