
   

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uaraian yang telah dijelaskan  pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Sistem penggajian karyawan pada PT. PLN (persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan (APJ) Bandung adalah sistem penggajian berdasarkan 

Peringkat Gaji Pegawai berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 

003. K/DIR/2006. Peringkat Gaji adalah peringkat Gaji Dasar Pegawai 

yang dimulai dari peringkat nol (0) sampai dengan peringkat dua 

puluh enam (26). Peringkat tersebut ditentukan berdasarkan Jenis 

Jabatan apa yang dimiliki oleh pegawai PT. PLN (persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung. Jenis jabatan yang dimaksud 

disusun secara berjenjang berdasarkan lingkup pekerjaan yang 

diidentifikasi sesuai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada 

jabatan tersebut. 

2. Komponen-komponen gaji yang diperoleh karyawan PT. PLN 

(persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung  diantaranya 

yaitu: penghasilan tetap, penghasilan tetap dan potongan dinas. 

Penghasilan tidak tetap terdiri dari: gaji dasar pegawai, tunjangan 

jabatan, tunjangan dasar dan tunjangan daerah. Penghasilan tidak tetap 

terdiri dari: uang cuti tahunan, uang winduan, jaminan kesehatan. 

Sedangkan potongan dinas terdiri dari: iuran pensiuna, iuran bela 

sungkawa, iuran serikat kerja, iuran koperasi, zakat, infaq dan 

sodaqah, iuran persatuan istri pegawai dan bantuan rumah pegawai. 

 

 

 

 

 



   

5.2 SARAN 

Setelah melakukan Kerja Praktek pada PT. PLN (persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan (APJ) Bandung selama kurang lebih satu bulan lamanya tepatnya di 

bagian Kepegawaian, dan mengetahui bagaimana sistem penggajian karyawan 

yang digunakan serta komponen-komponen yang terdapat didalamnya, maka 

saran yang penulis dapat berikan yaitu untuk kemajuan PT. PLN (persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung adalah lebih teliti lagi dalam pemrosesan 

data-data pegawwai khususnya data mengenai tunjangan kesehatah pegawai yang 

masih diproses dengan cara manual yang hanya dalam pembuatan laporannya saja 

yang menggunakan sistem komputerisasi, karena dihawatirkan banyak terjadinya 

kesalahan dalam perhitungan maka proses tersebut haruslah menggunakan system 

dan program komputerisasi yang mendukung agar semua laporan yang ada bisa 

tersedia secara cepat dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


