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ABSTRAK 

REZA PRATAMA. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran kas 

Tunjangan Hari Tua Pada PT. Taspen (Persero). 

Tujuan yang ingin dicapai dalam laporan tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui analisis sistem informasi akuntansi pengeluaran tunjangan hari tua 

pada PT. Taspen (persero) kantor cabang palembang. Untuk menunjang agar 

tujuan tersebut tercapai, perlu menggunakan suatu metode. Laporan tugas akhir 

ini menggunakan beberapa metode yakni observasi, wawancara, serta dokumen. 

Sehingga dengan adanya tujuan dan metode tersebut dapat mengetahui tentang 

sistem pengeluaran program tunjangan hari tua (THT) pada PT. Taspen 

(persero) cabang Palembang. 

 Program Tunjangan Hari Tua (THT) ini berasal dari kas Negara yang 

dimana kas Negara tersebut diambil dari iuran wajib para peserta Program 

Tunjangan Hari Tua yang dipotongkan secara langsung oleh bendahara instansi 

dan dibayarkan kepada Negara. Pengeluaran kas dalam program Tunjangan Hari 

Tua (THT) ini berasal dari kas negara yang diberikan kepada PT. Taspen 

(Persero) untuk dibayarkan pada saat peserta sudah mencapai usia pensiun atau 

meninggal dunia. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang hanya 

membantu agar peserta dan ahli waris mendapatkan haknya. Prosedur 

Pengeluaran Kas Program Tunjangan Hari Tua (THT) Kantor cabang 

Palembang merupakan prosedur yang melibatkan beberapa pihak yang terkait 

untuk membantu kelancaran kegiatan usaha. 

Kata Kunci : Sistem, Pengeluaran, Tunjangan Hari Tua (THT), Observasi, 

dokumen. 
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ABSTRACT 

 

 REZA PRATAMA. Analysis of Accounting Information Systems Cash Outlays 

Old Age Benefits at PT. Taspen (Persero). 

 Goal to be achieved in this thesis report is to find out the analysis of 

accounting information systems for spending old age benefits at PT. Taspen 

(Persero) Palembang branch office. To support that goal is achieved, it is 

necessary to use a method. This final project report uses several methods, 

namely observation, interviews, and documents. So that with the objectives and 

methods can find out about the old age benefit program (THT) spending system 

at PT. Taspen (Persero) Palembang branch. 

 The Old Age Benefits Program (THT) originates from the State 

treasury where the State treasury is taken from the mandatory contributions of 

the participants of the Old Age Benefits Program which are deducted directly by 

the treasurer of the agency and paid to the State. Cash disbursement in the Old 

Age Benefits Program (THT) comes from the state treasury given to PT. Taspen 

(Persero) to be paid when a participant reaches retirement age or dies. PT. 

Taspen (Persero) Palembang Branch Office only helps participants and heirs 

get their rights. Procedure for Cash Expenditure for Old Age Allowance 

Program (THT) Palembang Branch Office is a procedure that involves several 

parties involved to help smooth business activities. 

Keywords: System, Expenditures, Old-Age Benefits (THT), Observation, 

documents. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Setiap perusahaan 

memerlukan sistem yang baik di dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik itu 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Selain itu 

sistem yang baik dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan, 

misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang relevan sehingga laporan 

keuangan tersebut bisa dipercaya dan dapat digunakan oleh pihak intern maupun 

ekstern oleh karenanya setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem 

akuntansi yang sesuai dengan keadaan perusahaan. 

Salah satu sistem akuntansi yang ada dan harus digunakan oleh perusahaan 

adalah Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang dalam hal ini lebih spesifik 

terhadap Tunjangan hari tua. Sistem Akuntansi Pengeluaran terhadap Tunjuangan 

Hari Tua merupakan suatu kesatuan unsur-unsur Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Kas yang saling bekerja sama diantaranya yaitu fungsi-fungsi yang terkait, 

dokumen dan catatan yang digunakan. Sistem akuntansi Pengeluaran Kas 

terhadap Tunjangan Hari Tua yang digunakan pada perusahaan tidak dapat 

berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan Sistem Pengendalian Intern 
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yang baik pula. Sistem Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan meliputi 

struktur organisasi yang melakukan pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi, 
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praktik yang sehat, serta karyawan yang memiliki kemampuan dibidangnya. 

Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk menghindari tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang adalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

RI Nomor : 812/KMK.03/1998 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 842-1-755 tanggal 27 September 1988 

diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pembayaran 

pensiun/Tunjangan Hari Tua baik secara kas atau tunai, tidak langsung atau 

memlalui transfer, mitra bayar, dan pembayaran pensiun di wilayah 

Palembang. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang berlokasi di Jl. 

Jend. Sudirman KM.4,5 No.732, Pahlawan Kemuning, Kota Palembang 

Sumatera Selatan. 

PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang merupakan perusahaan 

jasa yang kegiatan utamanya bertugas melayani transaksi pembayaran uang 

kepada para peserta pensiun secara kas atau tunai maupun transfer atau dengan 

cek. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas terhadap Tunjangan Hari Tua 

dengan cek pada PT.Taspen (persero) Kantor cabang Palembang tentunya 

membutuhkan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang baik untuk 

mengendalikan kegiatan pengeluaran kas THT dengan cek tersebut agar sesuai 

dengan prosedur pengeluaran kas yang telah ditetapkan. Indikator sistem yang 

diterapkan telah baik adalah penyampaian kebutuhan informasi bagi pihak 

yang terkait secara tepat waktu serta kelengkapan informasi tersebut. Dalam 
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kenyataannya, informasi yang berkaitan dengan pengeluaran kas terhadap 

THT seperti informasi tentang Transaksi yang telah dilaksanakan adalah 

transaksi yang valid  tidak fiktif, kelengkapan dokumen dari setiap transaksi 

yang dilaksanakan, keabsahan pencatatan transaksi, pengamanan aktiva dan 

dokumen agar dapat diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan otorisasi 

manajemen, punya tanggung jawab, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, 

catatan yang dibutuhkan, dan fungsi-fungsi yang terkait seringkali mengalami 

keterlambatan yaitu bagian yang terkait dalam menyebarkan informasi 

tersebut tidak tepat waktu. 

Pada PT.Taspen (persero) kantor Cabang Palembang sistem otorisasi yang 

dilakukan masih kurang, dalam cek pengeluaran kas terhadap THT tidak ada 

nama petugas yang bertanggung jawab terhadap cek yang telah dibuat 

sehingga pada saat terjadi kesalahan penulisan, misalnya salah menuliskan 

angka rupiah sulit untuk dilakukan pengecekkan nama petugas yang membuat 

cek pengeluaran kas terhadap Tunjangan Hari Tua. Pembagian tugas dan 

wewenang perusahaan untuk bagian kas dan bagian lainnya dalam 

melaksanakan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas terhadap THT belum 

terkoordinir dengan baik. Dalam penetapan hak peserta pensiun dibutuhkan 

dokumen yaitu Lembar Perhitungan Hak. Bagian penetapan hak bertugas 

untuk menghitung hak yang diterima oleh peserta pensiun tersebut, namun 

kadangkala terjadi kekeliruan perhitungan pada hak peserta pensiun seperti 

jumlah tanggungan yang dicantumkan. Hal ini disebabkan karena informasi 

terkait dengan data peserta pensiun khususnya data tanggungan masing-
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masing peserta pensiun seringakali belum diperbaharui. Kondisi tersebut 

menyebabkan bagian kas seringkali mengalami kekurangan pembayaran dan 

juga kelebihan pembayaran. Dalam pembayaran pensiun melalui transfer, 

waktu yang dibutuhkan lama dengan menghasilkan informasi yang tidak 

akurat. Hal ini, berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal kepada 

peserta pensiun dan keterlambatan pengambilan keputusan, terutama berkaitan 

dengan keputusan penetapan hak peserta pensiun. 

Melihat kondisi di atas menunjukkan bahwa efektivitas sistem Akuntansi 

pengeluaran kas terhadap Tunjangan Hari Tua pada PT.Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Palembang belum dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu 

perlu adanya analisis. Dalam menilai efektivitas Sitem Akuntansi Pegeluaran 

Kas terhadap Tunjangan Hari Tua, peneliti belum melakukan pengujian 

efektivitas Sistem Akuntansi pengelauaran kas terhadap tunjangan hari tua. 

Tindakan analisis pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas terhadap 

Tunjangan Hari Tua bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses dan 

efektivitas Sistem Akuntansi Pengeluaran kas yang diperiksa. 

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas penulis tertarik untuk membahas 

pengeluaran kas Tunjangan Hari Tua (THT) yang dilaksanakan PT. TASPEN 

(PERSERO) Cabang Palembang. Oleh karena itu dalam penulisan laporan 

tugas ahir penulis akan membahas masalah tersebut dengan judul Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua Pada PT. 

Taspen (Persero). 
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1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada PT. TASPEN 

(Persero) Cabang Palembang tahun 2018. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka perumusan masalah yang 

akan diteliti ialah Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Tunjangan Hari Tua Pada PT. Taspen (Persero) cabang 

Palembang tahun 2018 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan umum sistem 

Informasi Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada PT. TASPEN 

(PERSERO) Cabang Palembang 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua (THT). 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi PT. TASPEN (PERSERO) cabang Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan 

sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua (THT) 

pada PT. TASPEN (PERSERO) cabang Palembang agar menjadi lebih 

baik lagi.  

b. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan seputar Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua (THT) sehingga dapat 

mengkombinasikan teori yang sudah di peroleh di bangku kuliah 

dengan kondisi yang sebenarnya pada suatu perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan tentang Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua (THT), 

khususnya pihak-pihak yang bersangkutan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan LTA ini adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah,  batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika  penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

 pemikiran dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian,  jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, 

definisi  operasional variabel penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan di bahas mengenai data penelitian perusahaan, hasil 

 pengujian dan pembahasan. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua uraian-uraian pada 

bab- bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan 

berguna  dalam penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Suatu sistem  adalah serangkaian unsur yang erat berhubungan satu 

dengan yang lainnya, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sistem dalam setiap perusahaan akan berbeda karena sistem yang 

dikembangkan suatu perusahaan dibuat untuk mendukung setiap aktivitas 

operasional yang dilakukan perusahaan dengan latar belakang yang berbagai 

macam. Berikut adalah beberapa definisi pengertian sistem menurut para ahli 

sebagai berikut: 

Sistem menurut Mulyadi (2014, 2) dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi adalah sebagai berikut sistem adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

mencapai tujuan tertentu. Sistem menurut Romney (2014, 3) dalam bukunya 

Sistem Informasi Akuntansi yang diterjemahkan oleh Kikin Sakinah Nur Safira 

dan Novita Puspasari adalah Sistem adalah serangkaian dua atau lebih 

komponen yang salingterkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian 

besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem 

yang lebih besar. Sistem menurut Tohari (2014) sistem adalah kumpulan atau 

himpunan dari subsistem yang lebih kecil yang saling terkait, saling 

berinteraksi, serta dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai satu 

tujuan. Selain itu, sistem juga dapat di definisikan sebagai kumpulan objek-
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objek yang saling berelasi dan berinteraksi, serta hubungan antar objek biasa dilihat 

sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok, 

komponen-komponen atau subsistem-subsistem beberapa unsur yang membentuk suatu 

rangkaian yang berinteraksi dan berfungsi bersama-sama yang saling berkaitan yang 

bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Tabel 2.1 

Simbol Umum Flowchart  

SIMBOL NAMA PENJELASAN 

Simbol Input atau Output 

 Dokumen atau file Dokumen atau file elektronik 

atau kertas 

 Dokumen atau file 

beserta tembusannya 

Digambarkan dengan beberapa 

dokumen atau file, kemudian 

diberikan penomoran pada isi 

kanan atas dokumen 

 Output elektronik Informasi-informasi yang dapat 

ditampilkan di dalam terminal, 

monitor atau layar. 

 Entri data elektronik Alat yang digunakan untuk 

memasukkan data ke dalam 

komputer, monitor, ataupun 

layar. 

Simbol Pemrosesan  

 Pemrosesan komputer Pemrosesan yang dilakukan 

secara terkomputerisasi. 

 Operasi manual Pemrosesan yang dilakukan 

secara manual. 

Simbol Penyimpanan 

 

 

Database Data yang disimpan secara 

elektronik di dalam database. 

 

 

Pita magnetis Data yang disimpan di dalam 

pita magnetis, pita magnetis 

            2 

              1 
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 merupakan media backup data 

yang populer. 

 

 

Jurnal atau buku besar Catatan akuntansi berupa jurnal 

atau buku besar. 

 

 

Arsip dokumen 

sementara 

Dokumen disimpan berdasarkan 

“N” = nomor, “A” = abjad, dan 

“D” = date atau tanggal. 

Simbol Arus dam Lain-lain 

 

 

Arus dokumen atau 

pemrosesan 

Menunjukkan arah dokumen 

atau pemrosesan. 

 

 

Hubungan komunikasi Transmisi data dari satu lokasi 

geografis ke lokasi geografis 

lainnya. 

 

 

Konektor dalam – 

halaman 

Menghubungkan arus 

pemrosesan pada halaman yang 

sama. 

 

 

Konektor – luar 

halaman 

Menghubungkan arus 

pemrosesan pada halaman yang 

berbeda, atau berada di luar 

halaman. 

 

 

Terminal  Simbol mulai atau berakhirnya 

prosedur maupun sistem di 

dalam flowchart. 

 

 

Keputusan  Menentukan keputusan yang 

akan dibuat. 

Sumber: (Romney & Steinbart, 2014:67) 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Sistem 

Berikut ini adalah jenis-jenis sistem menurut krismiaji dalam bukunya sistem 

informasi akuntansi (2014, 3) : 

1. Sistem tertutup (Closed systems) 

N 
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yaitu sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya. Tidak ada penghubung 

dengan pihak eksternal, sehingga sistem ini memiliki pengaruh terhadap dan 

dipengaruhi oleh lingkungan yang berada diluar batas sistem, sistem semacam ini 

hanya ada dalam teori saja, karena dalam kenyataan semua sistem berinteraksi 

dengan lingkungannya dengan caranya masing-masing. 

2. Sistem relatif tertutup (Relatively closed systems) 

yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya secara terkendali. Sistem 

semacam ini memiliki penghubung yang menghubungkan sistem dengan 

lingkungannya dan mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap proses yang 

dilakukan oleh sistem. Interaksinya berupa input jika input tersebut diperoleh dari 

lingkungannya, dan berupa output jika output tersebut ditunjukan kepada pihak yang 

berada di luar batas sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan membatasi 

pengaruh dari luar sistem, bukan mengeliminasinya. 

a. Sistem terbuka (Open systems) 

sistem yang berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali. Disamping 

memperoleh input dari lingkungan, dan memberikan output bagi lingkungan, 

sistem terbuka juga memperoleh gangguan, atau input yang tidak terkendali yang 

akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang dirancang dengan baik 

dapat meminimumkan gangguan ini, dengan cara melakukan antisipasi terhadap 

kemungkinan munculnya gangguan dari lingkungan dan selanjutnya 

menciptakan proses dan cara-cara menangulangi gangguan tersebut. 

b. Sistem umpan balik (Feedback control systems)sistem yang menggunakan 

sebagian output menjadi salah satu input untuk proses yang sama di masa 

berikutnya. Sebuah sistem dapat dirancang untuk memberikan umpan balik guna 

membantu sistem tersebut mencapai tujuannya. Salah satu contoh sistem yang 
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rancang tujuan melakukan pengendalian adalah sistem pelaporan pertanggung 

jawaban, dimana sistem ini menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan yang 

berisi perbandingan antara target dengan realisasi kegiatan. Atas dasar informasi 

dalam laporan tersebut, manajer dapat mengunakannya sebagai umpan balik 

guna membuat rencana yang lebih baik di masa mendatang. 

2.1.3 Pengertian Informasi 

Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu 

organisasi/perusahaan. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu organisasi, para 

manajer tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi 

para manajer tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan 

dengan efektif dan efisien. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah 

keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa definisi 

pengertian informasi menurut para ahli sebagai berikut: 

Informasi menurut mardi (2014, 5) Sistem Informasi Akuntansi informasi adalah.data 

yang diolah kemudian menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya, menggambarkan suatu kejadian (event) dan kesatuan nyata (fact and 

entity) serta digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi menurut Hall (2014, 

14)Sistem Informasi Akuntansi yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari 

adalahinformasi merupakan data yang diproses dalam suatu laporan formal yang 

memungkinkan pemakaiannya melakukan tindakan yang menyelesaikan konflik, 

mengurangi ketidakpastian dan melakukan  keputusan. Informasi menurut Romney 

(2014, 4) Informasi Akuntansi yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwari, M.Hum 

Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan 

memperbaiki proses keputusan. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau 

kumpulan pesan yang diolah, dikelola dan diproses dalam suatu laporan formal yang 

memungkinkan pemakaiannya melakukan tindakan yang menyelesaikan konflik, 

mengurangi ketidakpastian dan melakukan proses pengambilan keputusan-keputusan. 

 

 

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sebuah perusahaan sangat tergantung pada sistem informasi agar selalu dapat 

kompetitif. Informasi merupakan sumber daya (resources) yang arti pentingnya sama 

dengan pabrik dan peralatan. Untuk memenuhi informasi bagi berbagai pihak dalam 

perusahaan maka disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi disusun 

dan dilaksanakan oleh perusahaan digunakan untuk memberikan informasi yang 

lengkap dan akurat mengenai data keuangan kepada pihak manajemen. Sistem 

informasi akuntansi membuat perusahaan beroperasi lebih cepat, mudah dan sistem ini 

memuat sangat banyak informasi yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa definsi 

pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli sebagai berikut: 

Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2014, 3) dalam bukunyaSistem 

Akuntansi Sistem informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem 

Informasi Akuntansi menurut Hall (2014, 10) dalam bukunya Sistem Informasi 

Akuntansi yang diterjemahkan oleh Fitriasari Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu 

Subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh 

secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. 
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Sistem Informasi Akuntansi menurut Romney (2014, 11) dalam bukunya Sistem 

Informasi Akuntansi yang diterjemahkan oleh Safirah dan Puspasari Sistem informasi 

Akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses akuntansi dan 

data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

adalah kumpulan dari beberapa kegiatan atau tahapan untuk mengolah data-data yang 

berbentuk faktur, kwitansi, formulir, catatan dan laporan menjadi suatu sistem 

informasi yang kemudian informasi itu akan bermuara kepada laporan keuangan yang 

dapat digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan. 

2.1.5 Tujuan  Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, baik kebutuhan internal dan eksternal, 

sistem informasi harus di desain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya harus 

mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam 

melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, 

terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Menurut Anastasia Diana 

(2016) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi Lingkup Sistem Informasi 

Akuntansi dapat dijelaskan dari manfaat yang didapat dari informasi akuntansi. 

Manfaat atau tujuan Sistem Informasi Akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan 

Harta/kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, 

termasuk aset tetap perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang 

perusahaan dicuri orang (entah itu karyawan maupun orang asing) 

2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. 

Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa yang 

diminati oleh konsumen. 
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3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal 

Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Besarnya pajak 

yang dibayar tergantung pada omset penjualan (jika pengelola memilih 

mengunakan norma dalam penghitungan pajaknya) atau tergantung pada laba rugi 

usaha (jika pengelola memiliki untuk tidak mengunakan norma dalam perhitungan 

pajaknya). 

4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. 

Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau 

divisi. Sebagai contoh, pengelolaan toko swalayan dapat memanfaatkan data 

penjualan untuk menilai kinerja kasir. Kasir mana yang lebih cepat dan lebih 

cermat dalam melayani pelanggan. Apresiasi pada karyawan yang rajin berguna 

untuk memotivasi karyawan dan meminimalkan sikap malas-malasan ditempat 

kerja. 

5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). 

Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit (pemeriksaan). 

Suatu hal yang penting, audit bukan eksklusif milik perusahaan publik. Semua 

perusahaan harus siap untuk menghadapi pemeriksaan (sekalipun perusahaan 

perseorangan), karena kantor pajak punya wewenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak. Jadi, tidak ada alasan bagi suatu kegiatan usaha 

untuk mendapatkan perkecualian bebas dari pemeriksaan. 

6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. 

Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan 

pengeluaran kas. Anggaran membatasi pengeluaran seperti yang telah disetujui dan 

mengindari pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan, dan berapa besarnya. 
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Sistem informasi dapat dirancang untuk mempermudah pengawasan pengeluaran, 

apakah sudah melewati batas anggaran yang telah disetujui. 

7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

Data historis yang diproses oleh sistem informasi dapat digunakan untuk meramal 

pertumbuhan penjualan dan aliran kas atau untuk mengetahui tren jangka panjang 

berserta korelasinya. 

2.1.6 Pengeluaran Kas 

Secara umum pengeluaran kas pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung 

pada bentuk perusahaan masing-masing karena perusahaan mempunyai aktivitas yang 

berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. Menurut Depdikbud (2014: 224), secara garis 

besar sumber-sumber pengeluaran kas pada setiap perusahaan dapat dilakukan untuk 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengeluaran kas untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor baik secara tunai 

maupun kredit 

b. Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah karyawan perusahaan 

c. Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya perusahaan. 

Menurut ikatan Akuntansi Indonesia (2016:PSAK No.36) pengeluaran kas untuk 

perusahaan asuransi terdiri dari: hutang reasuransi adalah kewajiban yang timbul dari 

transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi 

reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi. Klaim dan manfaat asuransi 

adalah beban yang terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya 

didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan yaitu klaim kematian, klaim 

cacat, klaim jaminan kesehatan, klaim dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan 

manfaat karena pembatalan (surrender). Klaim reasuransi adalah bagian klaim yang 
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menjadi kewajiban sehubungan dengan perjanjian reasuransi. Kewajiban manfaat polis 

masa depan, dalam istilah teknis asuransi disebut cadangan premi adalah kewajiban 

kepada pemegang polis atas premi-premi yang telah jatuh tempo termasuk premi dalam 

masa keluasan. Estimasi kewajiban klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik 

jumlahnya dan/atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. 

Biaya akuisisi adalah biaya yang terkait dengan kontrak asuransi baru atau 

pembaruannya, meliputi komisi dan biaya lainnya (misalnya gaji karyawan 

underwriting).  

Adapun perbedaan Tabugan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun yaitu: 

Tabungan Hari Tua dapat diambil sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, cacat total 

tetap, atau meninggal dunia, jaminan hari tua harus mengakumulasikan iuran kemudian 

dijumlahkan dengan hasil pengembangan dan juga iurannya sebesar 5,7% dengan 

pembagian: 3,7 %dibayarkan oleh pemberi kerja 2% dibayarkan oleh pekerja. 

Sedangkan Jaminan Pensiun diterima setiap bulan saat pekerja masuk usia pensiun, 

cacat total tetap, atau meninggal dunia, dan tarif jaminan didasarkan atas gaji, masa 

kerja dan factor manfaatnya dan juga Iurannya sebesar 3% dengan pembagian: 2% 

dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh pekerja. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Wigati Seka Harumi (2017) Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Kas Program 

Tabungan Hari Tua (THT) Pada PT.Taspen (Persero) Cabang Palembang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa program tabungan hari tua ini berasal dari Kas negara 

yang dimana kas Negara tersebut diambil dari iuran wajib para peserta Program 

Tabungan Hari Tua yang dipotongkan secara langsung oleh bendahara instansi dan 

dibayarkan kepada Negara. Di bayarkan kepada pada saat peserta sudah mencapai usia 

pensiun atau meninggal dunia. 
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Udi Pramiudi (2015) dengan judul Tinjauan Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Dan 

THT Secara Tunai, Transfer Dan Cek Pos Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaksanakan Prosedur pembayaran Dana Pensiun 

dan THT menggunakan secara tunai, transfer dan cek pos. 

Emma Mutiara Rahmawati (2014) dengan judul Evaluasi Pengendalian Internal 

Terhadap Prosedural Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) 

Cabang Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Taspen  (Persero) Cabang 

Surakarta sudah menerapkan pengendalian intern dengan baik terhadap prosedural 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

Rahmawati (2016) berjudul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

untuk meningkatkan pengendalian Intern perusahaan studi pada PT. Arema Indonesia 

Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas dapat meningkatkan sistem pengendalian sistem intern pada 

PT. Arema Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun (2016) berdasarkan analisis 

yang dilakukan diketahui bahwa untuk sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam 

unsur pengendalian intern masih belum baik, terlihat masih adanya rangkap jabatan, 

dokumen yang di gunakan masih kurang, prosedurnya juga masih kurang, sehingga 

belum dapat menigkatkan sistem pengendalian intern perusahaan dan perlu adanya 

perbaikan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas untuk memaksimalkan 

tujuan perusahaan. Persamaan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan 

sistem informasi akuntansi untuk dapat menigkatkan sistem informasi sedangkan untuk 

perbedaannya terletak pada penerimaan kas. 

Makmunah (2015) berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas pada Lembaga Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

kelancaran pencatatan dalam laporan keuangan. Studi ini menemukan belum adanya 
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perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan rencana kerja tahunan dan 

perhitungan fisik dari saldo kas belum pernah dilakukan oleh karena belum dilakukannya 

audit pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran. Hasil dari penelitian 

ini yaitu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah memisahkan 

antara penerimaan dan pengeluaran kas dengan memberikan tugas kepada orang yang 

berbeda. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah 

pengeluaran kas, sedangkan untuk perbedaannya yaitu tidak membahas masalah 

penerimaan kas. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah yang biasa dihadapi 

perusahaan dalam pengeluaran kas yaitu standar operasional perusahaan yang ditetapkan 

dalam pengeluaran kas serta masalah yang ditemukan dalam pengeluaran kas pada PT. 

Taspen (persero) cabang Palembang. 

Pemikiran tersebut membuat penulis ingin mengajukan suatu alternative standar 

pengeluaran kas pada PT. Taspen (persero) cabang Palembang supaya tidak ada lagi 

masalah-masalah yang terjadi  seperti tidak adanya nama petugas yang bertanggung 

jawab terhadap cek yang dibuat sehingga pada saat terjadi kesalahan penulisan sulit untuk 

dilakukan pengecekan nama petugas yang membuat cek pengeluaran kas. Kerangka 

pemikiran tersebut disajikan pada gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Taspen (persero) yang beralamat di Jl. Jend. 

Sudirman KM.4,5 No.732, Pahlawan Kemuning, Kota Palembang Sumatera 

Selatan 30126. Telepon (0711) 312060. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober-November 2019.  

3.2 Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menjelaskan 

SistemInformasiAkuntansiPengeluaranTunjanganHariTuaPada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Palembang. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Data Primer dalam penelitian ini hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang 

mengetahui tentang ketentuan pengeluaran tunjangan hari tua pada PT. Taspen 

(cabang) Palembang. Dan data Sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa 

Dokumen-dokumen, data profil dan struktur organisasi dari PT. Taspen (Persero) 

cabang Palembang. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Adapun definisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah :  

a) Sistem Informasi Akuntansi (Mulyadi 2014, 3) adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 
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informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

b) Sistem pengeluaran kas (Mulyadi 2016, 425) adalah pengeluaran kas dalam 

sistem pengeluaran kas yaitu, seistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem 

pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Biasanya cek 

digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah besar, sedangkan untuk pengeluaran 

kas kecil relatif kecil menggunakan dana kas kecil. 

c) Tunjangan Hari Tua adalah merupakan salah satu program yang dibentuk 

untuk Tunjangan pensiun bagi peserta pada perusahaan dan bertujuan untuk 

mempermudah mendapatkan kekayaan ketika masa kerja sudah berakhir atau di 

hari tua.    

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Menurut sugioyono (2014: 145) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-
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lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari pengguna metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian. 

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2014: 231) wawancara merupakan pertmuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam su  atu topic tertentu. 

3. Observasi 

Menurut Sugiyono (2014: 145) mengumukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua itu antara yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan. 

4. Study Pustaka    

Menurut Nazir (2014: 111) Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan. 

3.5 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif, sehingga 

dalam menganalisis data menggunakan analisis dekriptif yakni mendeskripsikan 

permasalahan yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan Sistem 

Akuntansi Pengeluaran untuk program Tunjangan Hari Tua (THT) . 
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Dalam menganalisis Sistem Akuntansi Pengeluaran untuk program Tunjangan 

Hari Tua (THT), dilihat dari bagian yang terkait, prosedur Sistem Akuntansi 

Pengeluaran untuk program Tunjangan Hari Tua (THT), dokumen dan catatan 

yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran untuk program Tunjangan 

Hari Tua (THT). 

Dalam menganalisis bagian yang terkait adalah dengan mengajukan 

pertanyaan seputar pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. 

Apabila dalam perusahaan menetapkan satu bagian melakukan beberapa tugas 

dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, maka perlu dianalisis bagian yang 

semestinya ada dalam perusahaan dan bagian yang harus terpisah. Prosedur, 

dokumen serta catatan Sistem Akuntansi Pengeluaran untuk program Tunjangan 

Hari Tua (THT) harus memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak yang 

membutuhkan. Apabila belum memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

yang terkait, kemudian dijabarkan dokumen-dokumen yang seharusnya ada 

dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran untuk program Tunjangan Hari Tua (THT).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk mengelola Program Asuransi 

Sosial yang terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua 

(THT). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 

812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 842-1-775 tanggal 27 September 1988 diberikan wewenang 

untuk menyelenggarakan pembayaran pensiun di wilayah kota Palembang. 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang Berlokasi diJl. Jend. 

Sudirman KM.4,5 No.732, Pahlawan Kemuning, Kota Palembang Sumatera 

Selatan 30126. Telepon (0711) 312060. 

4.1.2 Saluran Pembayaran 

Dalam pembayaran kepada peserta pensiun, selain pembayaran 

dengan tunai yang dilayani langsung oleh PT. Taspen (Persero) Cabang 

Palembang, pembayaran pensiun juga dilakukan melalui Bank-bank yang 

bekerja sama dengan PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang dan 

Kantor pos di wilayah Palembang. 
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4.1.3 Produk 

Produk-produk yang terdapat pada PT.Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Palembang adalah sebagian besar merupakan produk Asuransi 

diantaranya Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun. 

a. Tabungan Hari Tua (THT) 

Program THT merupakan program asuransi yang terdiri dari Asuransi 

Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun, ditambah dengan Asuransi 

Kematian (Askem). Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang 

memberikan jaminan keuangan bagi peserta TASPEN pada saat yang 

bersangkutan mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta 

meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi kematian 

(Askem) adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan 

pada peserta TASPEN apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau 

kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia.Jadi Asuransi 

kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi PNS peserta 

TASPEN dan istri/suaminya, kecuali bagi janda/duda PNS yang menikah 

lagi. Sedangkan bagi anak PNS, Asuransi Kematian merupakan asuransi 

berjangka yang dibatasi usia anak, yaitu sampai dengan usia 25 tahun 

(dengan catatan : belum bekerja dan / atau belum menikah), maksimum 

untuk sebanyak tiga kali kejadian. Peserta program THT terdiri dari : 

1. Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk PNS Departemen HanKam. 

2. Pejabat Negara 
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3. Pegawai BUMN/BUMD. 

program THT : 

Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat 

sebagai Pegawai/Pejabat Negara sampai dengan saat berhenti sebagai 

Pegawai/Pejabat Negara dengan ketentuan : 

1. Pengangkatan menjadi PNS sebelum 1 juli 1961, masa kepesertaannya 

dihitung sejak tanggal 1 juli 1961. 

2. Pengangkatan menjadi PNS Daerah Propinsi Irian Jaya sebelum 1 januari 

1971, masa kepesertaannya dihitung sejak 1 januari 1971. 

3. Pengangkatan menjadi PNS ex Daerah Propinsi Timor timur sebelum 1 

april 1979, masa kepesertaannya dihitung sejak 1 April 1979. 

Kewajiban Peserta Program THT : 

1. Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP atau premi) sebesar 3,25% dari 

penghasilannya setiap bulan selama masa aktif. 

2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarganya. 

3. Menyampaikan perubahan data penghasilan dan /atau perubahan data diri 

dan keluarganya. 

PT. Taspen (Persero) telah mengembangkan 2 (dua) program baru 

untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih besar kepada para 

peserta, yaitu: 

1. THT Multiguna Sejahtera 

Program THT Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi 

Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta, yaitu berupa Manfaat 



30 
 

 
 

Berkala, di samping Manfaat THT dan Manfaat Nilai Tunai. Besarnya 

manfaat berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-

masing peserta (BUMN/BUMD).Program ini telah diikuti oleh beberapa 

BUMN atau BUMD. 

2. THT Ekaguna Sejahtera 

Program THT Ekaguna Sejahtera menawarkan Manfaat THT saja kepada 

peserta (BUMN/BUMD) yang ingin membatasi kewajiban 

iurannya.Program ini juga telah diikuti oleh beberapa BUMN atau 

BUMD. 

b. Pensiun 

Sejak awal tahun 1987 TASPEN mulai melaksanakan pembayaran 

pensiun bagi PNS, diawali pada tiga propinsi yaitu Bali, NTB dan 

NTT.Pada bulan Januari 1988 wilayah pembayaran pensiun ditambah 

dengan propinsi-propinsi di wilayah Sumatera.Pada tanggal 1 April 1989 

wilayah pembayaran pensiun diperluas mencakup wilayah Jawa dan 

Madura. Kemudian sejak April 1990 wilayah pembayaran pensiun diperluas 

lagi yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Irian Jaya, 

yang berarti sejak itu TASPEN telah melaksanakan pembayaran pensiun di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Penerima pensiun yang dibayar oleh TASPEN adalah : 

1. Penerima Pensiun PNS 

2. Penerima Pensiun Pejabat Negara 

3. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan RI (PKRI) 
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4. Penerima Tunjangan Veteran 

5. Penerima Uang Tunggu 

6. Penerima Pensiun TNI dan POLRI yang pensiun sebelum 1 april 1989 

 Kewajiban Peserta Program Pensiun : 

1. Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP) sebesar 4,75% dari penghasilannya 

setiap bulan selama masa aktif sebagai PNS/Pejabat Negara. 

2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarganya 

3. Menyampaikan perubahan data penghasilan dan / atau perubahan data diri 

dan keluarganya. 

c. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran tentang tanggung 

jawab serta hubungan antar bagian perusahaan.Selain itu, struktur organisasi 

dapat membatasi wewenang dan tanggung jawab di masing-masing unit 

yang ada.Struktur organisasi juga bertujuan untuk memudahkan dalam 

pengawasan manajemen perusahaan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat 

berjalan.Bentuk struktur organisasi yang digunakan pada PT.Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Palembang adalah bentuk struktur organisasi garis, 

yaitu suatu organisasi dimana wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan 

yang menjalin secara langsung dari bawahannya yang berbentuk garis 

vertikal. Adapun fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

 



32 
 

 
 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang 

Sumber: PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian 

dijelaskan secara garis besar, yaitu: 

1. Kepala Kantor Cabang 

Uraian Tugas: 

a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan Kantor Cabang  

Kepala 

Kantor 

Cabang 

Kepala Bidang 

Umum & SDM 

Kepala Bidang 

Keuangan 

Kepala 

Bidang Pelayanan 

Kepala Seksi Kas Kepala Seksi 

Adm. Data Peserta 
Kepala Seksi 

Umum & SDM 
Kepala Seksi Adm. 

Keuangan & 

Verifikasi SPJP 

Kepala Seksi 

Penetapan Klaim 
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b. Pengelolaan kegiatan Kantor Cabang 

c. Penyelenggaraan tugas yang dapat mendukung mutu pelayanan demi 

kepuasan peserta untuk Kantor Cabang meliputi: tinjauan manajemen, 

audit mutu internal, tindakan koreksi dan pencegahan, kontrol dokumen 

dalam data, teknis statistik serta pengendalian catatan mutu dan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan umum 

d. Rekonsiliasi dan pencetakan saldo individual account 

e. Penyusunan laporan keuangan 

2. Kepala Bidang Pelayanan 

Uraian Tugas: 

a. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan 

b. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

peserta program TASPEN. 

c. Persetujuan atas keabsahan dan pembayaran manfaat klim yang 

diajukan. 

d. Penetapan besarnya tagihan premi peserta program TASPEN. 

e. Pengelolaan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan, verifikasi dan pelaporan kepada manajemen kantor cabang. 

f. Peningkatan Kualitas pelayanan di kantor cabang. 

3.  Kepala Seksi Administrasi Data Peserta 

Uraian Tugas : 

a. Administrasi dan pemeliharaan data peserta program TASPEN 
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b. Penyajian data peserta Program Asuransi dan Program Pensiun di 

Kantor Cabang yang akurat dan up-to-date 

c. Koordinasi pengiriman/ penerimaan data ke kantor pusat dan antar 

Kantor Cabang atau Instansi terkait 

d. Analisis dan pengendalian data peserta program TASPEN 

e. Penetapan besarnya tagihan premi peserta program TASPEN 

f. Penyelenggaraan kegiatan pertanggungan dari calon peserta program 

TASPEN 

g. Manajemen arsip, koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan alih Media 

Dokumen 

h. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

i. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

j. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya. 

4.  Kepala Seksi Penetapan Klaim 

Uraian Tugas : 

a. Pengesahan kebenaran pengajuan Klaim manfaat program TASPEN 

b. Penyelenggaraan perhitungan hak peserta sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

c. Pelayanan pembayaran klim pensiun dan asuransi 

d. Penetapan besarnya klim manfaat program TASPEN 

e. Penagihan pensiun terlanjur dan pengelolaan DAPEM 
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f. Pengelolaan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 

verifikasi dan pelaporan manajemen perusahaan 

g. Peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta 

h. Penyelenggaraan sosialisasi ketaspenan 

i. Tindak lanjut terhadap pelayanan yang diterima dengan tindakan 

koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan 

j. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

k. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

l. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya 

3.  Kepala Bidang Keuangan 

Uraian Tugas : 

a. Perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan di kantor cabang 

b. Perencanaan dan pengendalian anggaran di kantor cabang 

c. Penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

kantor cabang 

d. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan kantor cabang 

e. Pengelolaan keterlanjuran bayar dan penagihan saldo uang pensiun 

(SUP) 

f. Penyusunan laporan bagian unit kerja 

g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 
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h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya 

 

 

3.1 Kepala Seksi Kas 

Uraian Tugas : 

a. Perencanaan dan pengendalian anggaran kantor cabang (KC) 

b. Perencanaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas (cash 

flow) kantor cabang 

c. Penerimaan dan pembayaran atas perintah kepala bidang keuangan 

d. Penyimpanan uang dan surat berharga 

e. Rekonsiliasi bank dan monitoring penerimaan premi 

f. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya. 

3.2 Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Verifikasi Surat Pertanggung 

Jawaban Pensiun (SPP) 

  Uraian Tugas : 

a. Penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan kantor 

cabang 

b. Penyelenggaraan administrasi aktiva tetap kantor cabang 
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c. Penagihan premi Kantor Cabang (KC) 

d. Kajian dan analisis Laporan Keuangan Kantor Cabang (KC) 

e. Penyusunan daftar gaji dan kompensasi lainnya serta pajak penghasilan 

f. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

g. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya 

h. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya 

4. Kepala Bidang Umum dan SDM 

 Uraian Tugas : 

a. Pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian 

ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai dengan kebutuhan 

unit kerja. 

b. Koordinasi dan evaluasi pengelolaan fasilitas-fasilitas kerja di kantor 

cabang 

c. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan keamanan, 

kearsipan, pendidikan dan latihan serta non kedinasan lainnya. 

d. Penyelenggaraan administrasi daftar gaji dan kompensasi lainnya serta 

penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan administrasi PKBL di 

wilayahnya 

f. Penyelenggaraan kualifikasi rekanan terhadap rekanan baru dan entry 

database rekanan ke dalam daftar rekanan mampu. 
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g. Evaluasi rekanan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. 

h. Dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah 

disepakati 

i. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja 

j. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya. 

k. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya. 

4.1 Kepala Seksi Umum dan SDM 

 Uraian Tugas : 

a. Penyelenggaraan kegiatan kesektariatan, kehumasan dan kearsipan di 

Kantor Cabang (KC) 

b. Koordinasi pemeliharaan, perawatan dan perbaikan atas aset perusahaan 

termasuk pengamanan atas semua dokumen milik perusahaan di Kantor 

Cabang (KC). 

c. Pengendalian pengadaan, penyimpanan, inventaris, distribusi peralatan 

kantor dan komputer di Kantor Cabang (KC). 

d. Pengelolaan kegiatan operasional dan administrasi program kemitraan 

dan bina lingkungan (PKBL). 

e. Penyelenggaraan tertib administrasi aktiva 

f. Pelaksanaan kegiatan pengamanan karyawan dan aset perusahaan di 

Kantor Cabang (KC). 
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g. Penyimpanan dan pemeliharaan keakuratan serta kerahasiaan data/dosir 

karyawan. 

h. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pembinaan mentak karyawan, 

olahraga, dan kegiatan non kedinasan lainnya 

i. Penyusunan laporan sub bagian unit kerja. 

j. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di 

lingkungan sub bagian unit kerjanya. 

k. Pembinan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan sub bagian 

unit kerjanya. 

4.2 Hasil Data Penelitian dan Perhitungan 

 4.2.1 Formulir dan Bukti Pencatatan Akuntansi Pengeluaran Kas yang 

digunakan 

Formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi 

dalam organisasi baik peristiwa berskala besar maupun peristiwa berskala 

kecil. Formulir-formulir yang digunakan oleh PT.Taspen (Persero) Cabang 

Palembang sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan pembayaran atas 

Tabungan Hari Tua (THT) dan penerimaan iuran dari peserta BUMN yaitu 

karyawan yang diperbantukan, artinya bahwa karyawan perusahaan yang 

diperbantukan ke perusahaan/instansi lain atau sebaliknya diberikan imbalan 

jasa dan tunduk pada peraturan perusahaan/instansi dimana yang 

bersangkutan diperbantukan, sedangkan pembinaan karirnya tetap dilakukan 

oleh perusahaan/instansi asal. 
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PT.Taspen (Persero) Cabang Palembang melakukan pencatatan 

transaksi selalu disertai dengan formulir-formulir atau dokumen-dokumen 

sebagai dasar pencatatan dan sebagai bukti kebenaran dalam 

pelaksanaannya. Setiap terjadinya transaksi, dokumen tersebut selalu 

disimpan dalam file sesuai dengan jenis transaksinya. Formlir-formulir dan 

dokumen digunakan dalam hubungannya dengan pengeluaran kas adalah 

sebagai berikut. 

Formulir-formulir Pengeluaran Kas untuk Program Tabungan Hari 

Tua (THT) Untuk memperoleh hak Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun 

pertama, diperlukan persyaratan sebagai berikut: 

1. Mengisi formulir SP4A (asli), difotokopi 1 lembar 

2. Asli petikan SK Pensiun berpas foto dan 1 lembar fotokopinya. 

3. Asli tembusan SK Pensiun berpas foto untuk PT.Taspen (Persero). 

4. Asli SKPP yang diterbitkan untuk unit kerja yang disahkan oleh KPPN 

atau Pemda berikut lembar kedua dan 1 lembar fotokopinya. 

5. Fotokopi SK pengangkatan pertama/Capeg/Karpeg/Kartu Peserta Taspen 

sebanyak 1 lembar. 

6. Pas foto pemohon 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 

7. Pas foto istri/suami pemohon 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 

8. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. 

9. Fotokopi buku rekening bank/giro pas sebanyak 2 lembar (khusus yang 

menghendaki haknya dibayar melalui bank/giro pos). 
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10. Asli surat keterangan sekolah/kuliah bagi anak tertanggung yang 

masih sekolah/kuliah dan belum bekerja yang telah berusia 21 hingga 25 

tahun. 

11. Mengisi formulir SP3R (asli) difotokopi sebanyak 1 lembar 

(khusus pembayaran melalui bank/giro pos). 

4.2.2 Prosedur Pengeluaran Kas untuk Program Tabungan Hari Tua (THT) 

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah 

urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara 

yang sama. 

Prosedur Pengeluaran Kas dalam perusahaan perlu dirancang 

sedemikian rupa sehingga pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan 

betul-betul dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam 

pembukuan perusahaan. Untuk menghasilkan pengeluaran yang baik 

prosedur kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran 

dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. 

b. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang 

berwenang terlebih dahulu. 
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c. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran 

kas, menyimpan uang kas, dan melakukan pengeluaran kas, serta 

mencatat pengeluaran kas. 

Voucher adalah formulir yang disediakan oleh perusahaan yang 

berisikan surat perintah pembayaran faktur tertentu atau kewajiban yang 

harus segera dibayar. Dalam pengeluaran kas terdapat beberapa voucher 

yang digunakan, yaitu: Voucher rutin merupakan vouher yang dicetak dan 

dibuat secara tersendiri atau terpisah dari voucher lainnya, vouher ini juga 

merupakan bagian dari pengeluaran Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun. 

Voucher Tabungan Hari Tua (THT) merupakan voucher asuransi yang 

terdiri dari pengeluaran Asuransi Kematian (ASKEM), dan lain-lain. 

Voucher pensiun merupakan pengeluaran berdasarkan jenis-jenisnya. Akan 

tetapi pembahasan kali ini hanya membicarakan mengenai voucher rutin dan 

Tabungan Hari Tua (THT) yang keduanya saling terkait. 

Prosedur pengeluaran kas melibatkan beberapa bagian yang ada di 

perusahaan. Biasanya pengeluaran kas melibatkan bagian umum, bagian 

keuangan, audit mutu internal, bagian pelayanan dan verifikasi. Pada bagian 

keuangan, voucher diisi atau dibuat untuk pembayaran asuransi Tabungan 

Hari Tua (THT) dan lain-lain. Voucher yang telah diisi atau dibuat tersebut 

diperlihatkan kepada kepala cabang untuk dikoreksi kembali. Setelah 

disetujui, kepala cabang mengesahkan permohonan tetapi tidak bisa 

langsung mengeluarkan biaya yang akan dipergunakan, karena belum ada 

pengesahan dari bidang keuangan. Oleh sebab itu, voucher yang telah 
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disetujui oleh kepala cabang kembali ke bagian keuangan, kemudian 

dilanjutkan oleh kepala seksi kas. Jika ternyata permohonan yang dikoreksi 

oleh kedua bagian tadi tidak memenuhi persyaratan maka permohonan 

tersebut dikembalikan lagi kepada bidang keuangan kemudian 

mengembalikan lagi voucher tersebut kepada kepala cabang untuk dikoreksi 

kembali. Setelah kepala cabang meneliti ternyata memang ada kesalahan, 

maka voucher yang telah dibuat tersebut dikembalikan lagi kepada si 

pembuat untuk membuat voucher yang baru. 

Bagian pelayanan menghitung besar jumlah uang yang akan 

diserahkan kepada peserta, sebelumnya peserta diwajibkan untuk mengisi 

formulir yang sudah disediakan sesuai dengan jenis formulir dan 

permohonan yang diajukan oleh peserta. Setelah lengkap diisi dan 

dilampirkan persyaratannya, selanjutnya bagian Penetapan Klim (PK) dari 

bagian pelayanan membuat lembar perhitungan yang telah ditandatangani 

oleh pejabat berwenang. 

Besarnya manfaat Tabungan Hari Tua (THT) yang diterima oleh 

peserta program di hitung dalam rumus sebagai berikut: 

Bagi Pegawai Negeri Sipil 

 

Keterangan: 

0,60 : Koefisien perhitungan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) pegawai negeri 

sipil 

MI1 : Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai 

beserta. 

Manfaat THT = (0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x (P2-

P1)) 
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MI2 : Masa Iuran sejak 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai 

peserta 

P1 : Penghasilan terakhir sebulan berdasarkan PP Nomor 6 tahun 1997. 

P2 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai pegawai 

negeri sipil berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang menjadi 

dasar pemotongan iuran. 

4.2.3 Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Program Tabungan Hari Tua 

(THT) 

Catatan akuntansi yang digunakan pada PT.Taspen (Persero) Cabang 

Palembang adalah sebagai berikut: 

a. Buku harian kas Tabungan Hari Tua (THT) 

Buku ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan 

dan pengeluaran Tabungan Hari Tua (THT) untuk dicatat secara 

global tanpa perincian. 

b. Buku harian kas rutin 

Buku ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas Tabungan Hari Tua (THT) yang bersifat rutin, 

misalnya penerimaan uang dari bank atau dari peserta pegawai 

negeri perbantuan untuk pembayaran terhadap Tabungan Hari Tua 

(THT), Asuransi Kematian (ASKEM), dan lain-lain. 

c. Buku kas tambahan 

Buku ini digunakan untuk mencatat perincian transaksi dari pada 

bukti harian kas rutin. 

d. Buku catatan kasir 
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Buku ini digunakan untuk mengetahui dan mencatat laporan harian 

yang menunjukkan posisi kas setiap harinya. 

e. Buku besar 

Buku ini digunakan untuk memposting semua transaksi setiap 

harinya untuk dapat membuat laporan harian. 

Setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Palembang dilakukan dengan menggunakan voucher. 

Berdasarkan voucher tersebut, petugas seksi keuangan melakukan 

pencatatan dalam buku harian pengeluaran kas yang kemudian dicatat ke 

dalam rekapitulasi (buku besar). 

Sehubungan dengan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), jurnal 

yang dibuat adalah sebagai berikut: 

Klim    xxx 

  Kas       xxx 

Dokumen yang digunakan yaitu antara lain: 

1) Lembar Penelitian SPP Klim 

Lembar penelitian SPP klim ini dibuat oleh bidang pelayanan, 

dokumen ini digunakan sebagai dasar perhitungan hak, dari 

dokumen ini juga perusahaan bisa mengetahui data mengenai nama 

peserta pensiun, alamat peserta pensiun, nomor rekening peserta 

pensiun, kantor bayar SPP, dan lain sebagainya. 
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 Gambar 4.2 Lembar Penelitian SPP Klim 

Sumber : PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang 

2) Voucher Klim Program Pensiun 

Voucher klim program pensiun ini dibuat oleh bidang pelayanan, 

dokumen ini digunakan sebagai dasar permintaan cek, dari dokumen 

ini juga perusahaan bisa mengetahui jumlah hak peserta pensiun yang 

akan dibayarkan. 
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Gambar 4.3 Voucher Klim Program Pensiun 

Sumber : PT. Taspen (Persero) 

3) Lembar Perhitungan 

 

Lembar perhitungan dan tanda terima ini dibuat oleh bidang pelayanan, 

dokumen ini digunakan sebagai dasar permintaan cek, dari dokumen ini 

juga perusahaan bisa mengetahui jumlah hak peserta pensiun yang akan 



48 
 

 
 

di Bayarkan

 

Gambar 4.4 Lembar Perhitungan 

Sumber : PT. Taspen (Persero) 

 

4.2.4 Penyajian Pengeluaran Kas untuk Program Tabungan Hari Tua (THT) 

Penyajian pengeluaran kas untuk program Tabungan Hari Tua (THT) 

pada PT.Taspen (Persero) Cabang Palembang dilaporkan berdasarkan 

laporan arus kas secara manual dan online yang dilakukan setiap hari karena 
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setiap harinya PT. Taspen mengakumulasikan pengeluaran kas dari program 

Tabungan Hari Tua (THT) tersebut. Setelah semua jenis pengeluaran kas 

dari program tersebut dimasukkan ke dalam laporan arus kas, selanjutnya 

laporan arus kas tersebut akan dikirimkan kepada PT. Taspen (Persero) 

Cabang Palembang. 
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4.2.5 Bagan alir dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Berikut ini bagan alir dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang : 

BIDANG PELAYANAN  ADMINISTRASI KEUANGAN           Seksi Kas      Bidang Keuangan        Seksi Dosir 

  Mulai 1 2 3 4 
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Gambar 4.10 Bagan alir dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. 

Sumber : PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Palembang 

Prosedur Pengeluaran Kas: 
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1. Bagian Supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke 

Bagian Pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 

2. Bagian pembayaran menerima Faktur lembar 1 dari Supplier. 

Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat 

permintaan pengeluaran kas (SPPK) rangkap2. Lembar 1 dikirimkan 

ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 

3. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 

tersebut, Manajer akan menyetujui SPPK tersebut, dan mengirimkan 

SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. 

4. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. 

Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang 

kas membuat bukti kas keluar (BKK) rangkap 3. Lembar 1 beserta 

uang dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 3 disimpan sebagai 

arsip. 

5. Bagian pembayaran menerima BKK Lembar 1 beserta uang, 

selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada 

Supplier. 

6. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. 

Berdasarkan pembayaran tersebut, Supplier membuat surat 

pelunasan pembayaran (SPP) rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke 

bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 
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7. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat 

laporan pembayaran (LP) rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian 

akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 

8. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP 

lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat 

laporan pengeluaran kas (LPK) rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke 

manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 

4.3  Pembahasan dan Analisa 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen 

(perstero) Kantor Cabang Palembang. 

Dalam pembahasan ini, penulis akan membandingkan antara Sistem 

Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen (persero) 

Kantor Cabang Palembang dengan teori yang sudah penulis pelajari. 

Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada 

PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang yaitu sebagai berikut : 

a. Bagian yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Tunjangan 

Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang. 

Bagian yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang yaitu bidang pelayanan, seksi kas, seksi administrasi 

keuangan, bidang keuangan, dan seksi dosir. Dalam teori, fungsi yang 

terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas THT yaitu fungsi yang 

memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi 
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pemeriksaan intern. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pengeluaran THT pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang 

mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan penjelasan tugas dan 

wewenang dalam teori. 

Tugas dan wewenang setiap bagian yang terkait dalam PT. Taspen 

(persero) Kantor Cabang Palembang yaitu bidang pelayanan yang 

bertugas untuk mengajukan permintaan pembayaran peserta pensiun, 

membuat Lembar Penelitian SPP Klim, menyerahkan Lembar Penelitian 

SPP Klim tersebut kepada bagian akuntansi untuk dipakai sebagai dasar 

permintaan cek. Bidang pelayanan juga bertanggung jawab untuk 

membuat Voucher Klim Program Pensiun dan Lembar Perhitungan untuk 

diserahkan ke seksi administrasi keuangan setelah diotorisasi oleh Kepala 

Bidang Pelayanan. Tugas dan wewenang bidang pelayanan kurang lebih 

sama dengan tugas dan wewenang fungsi yang memerlukan pengeluaran 

kas pada teori yaitu mengajukan permintaan cek. Seksi kas pada PT. 

Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang mempunyai tugas dan 

wewenang yang sama dengan fungsi kas yang dijelaskan pada teori yaitu 

mengisi cek, memintakkan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek 

kepada Bank-bank yang bekerjasama dengan perusahaan PT. Taspen 

(persero) Kantor Cabang Palembang dan Kantor Pos Palembang. Seksi 

administrasi keuangan pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan fungsi 

akuntansi yang dijelaskan pada teori yaitu memintakkan otorisasi kepada 
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seksi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam 

dokumen tersebut. seksi ini juga bertanggung jawab untuk verifikasi 

kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai 

dasar pembuatan bukti kas keluar. Bidang keuangan mempunyai tugas 

dan wewenang yang sama dengan fungsi pemeriksaan intern 

yangdijelaskan pada teori yaitu melakukan perhitungan kas secara 

periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas 

menurut catatan akuntansi. PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang menambahkan satu bagian lagi yang tidak dijelaskan pada 

teori yaitu seksi dosir. Seksi dosir bertanggung jawab dalam pengarsipan 

dokumen-dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

bukti kas keluar. 

b.  Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang meliputi Lembar Penelitian SPP Klim, voucher klim program 

pensiun, lembar perhitungan, slip pengiriman uang, rekapitulasi 

pembayaran pensiun NON-DAPEM. Dalam teori dokumen yang 

digunakan dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yaitu bukti kas 

keluar, cek, dan permintaan cek. 
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Dokumen awal yang digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Pengeluaran Tunjangan Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor 

Cabang Palembang yaitu Rekapitulasi Pembayaran Pensiun non-

dapem.Rekapitulasi pembayaran pensiun non-dapem merupakan 

dokumen yang digunakan sebagai bukti kas keluar sebesar yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen awal yang digunakan 

dalam pengeluaran kas THT diatas sama dengan yang dijelaskan pada 

teori. Buktipembayaran yang digunakan dalam transaksi pengeluaran kas 

THT pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang adalah slip 

pengiriman uang yang kegunaannya adalah sebagai bukti pembayaran 

atau transfer kepada Bank-bank yang bekerja sama dengan PT. Taspen 

(persero) Kantor Cabang Palembang dan kantor pos, dokumen ini kurang 

lebih sama dengan yang dijelaskan pada teori. Bukti kas keluar pada PT. 

Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang yaitu Lembar penelitian SPP 

klim ini dibuat oleh bidang pelayanan, dokumen ini digunakan sebagai 

dasar perhitungan hak, dari dokumen ini juga perusahaan bisa 

mengetahui data mengenai nama peserta pensiun, alamat peserta pensiun, 

nomor rekening peserta pensiun, kantor bayar SPP, dan lain sebagainya. 

Voucher Klim Program Pensiun ini dibuat oleh bidang pelayanan, 

dokumen ini digunakan sebagai dasar permintaan cek, dari dokumen ini 

juga perusahaan bisa mengetahui jumlah hak peserta pensiun yang akan 

dibayarkan. Lembar Perhitungan dan Tanda Terima dibuat oleh bidang 

pelayanan, dokumen ini digunakan sebagai dasar permintaan cek, dari 
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dokumen ini juga perusahaan bisa mengetahui jumlah hak peserta 

pensiun yang akan dibayarkan. 

c. Catatan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Tunjangan 

Hari Tua pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Palembang. 

Catatan yang digunakan pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang 

Palembang antara lain jurnal pengeluaran kas THT dan catatan 

laporanpengeluaran atas cek. Dalam teori catatan yang digunakan yaitu 

jurnal pengeluaran kas dan register cek. Jurnal pengeluaran kas 

digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yaitu berdasarkan dokumen-

dokumen yang digunakan sebagai permintaan cek yang telah dicap 

“LUNAS” oleh seksi kas.Catatan laporan pengeluaran atas cek digunakan 

untuk mencatat cek-cek yang digunakan dalam pengeluaran kas. 

Catatan akuntansi yang digunakan pada PT.Taspen (Persero) Cabang 

Palembang adalah sebagai berikut Buku harian kas Tabungan Hari Tua 

(THT), Buku harian kas rutin, Buku kas tambahan, Buku catatan Kasir dan 

Buku besar. Setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada PT. Taspen 

(Persero) Cabang Palembang dilakukan dengan menggunakan voucher. 

Berdasarkan voucher tersebut, petugas seksi keuangan melakukan 

pencatatan dalam buku harian pengeluaran kas yang kemudian dicatat ke 

dalam rekapitulasi (buku besar). 

Sehubungan dengan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), jurnal 

yang dibuat adalah sebagai berikut: 

Klim    xxx 
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  Kas       xxx 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem informasi 

akuntansi pengeluaran tunjangan hari tua pada PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur pengeluaran kas untuk Program Tabungan Hari Tua (THT) pada 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang telah diterapkan sebagaimana 

mestinya dan berjalan dengan baik. 

2. Setiap pencatatan pengeluaran kas untuk Program Tabungan Hari Tua 

(THT) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang didasarkan pada 

bukti-bukti yang kuat dan benar, yang dicatat dalam buku kas umum dan 

dipindahkan ke dalam buku pembantu selanjutnya dipindahkan pada buku 

rekapitulasi pengeluaran kas. 

3. Penyajian pengeluaran kas untuk program Tabungan Hari Tua (THT) pada 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang dilaporkan berdasarkan laporan 

arus kas secara manual yang dilakukan setiap harinya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 

mencoba untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi 

peningkatan SistemInformasiAkuntansiPengeluaranTunjanganHariTuaPada 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang yakni: 
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1. Prosedur pengeluaran kas untuk program Tabungan Hari Tua (THT) pada 

PT. Taspen (Persero) Cabang Palembang sudah baik, akan tetapi 

diperlukannya ketelitian dan kecermatan yang lebih baik lagi agar 

kesalahan yang terjadi lebih berkurang. 

2. Sebaiknya setiap karyawan PT. Taspen (Persero) di dalam menjalankan 

prosedur, harus ada kerja sama yang baik sehingga seluruh pekerjaan dapat 

terlaksana dengan baik dan lebih memuaskan. 
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