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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Pengendalian internal gaji yang diterapkan dan dijalankan oleh J&C Cookies 

telah  memadai. Hal ini terlihat dar adanya unsur-unsur pengendalian internal 

yang memadai, yaitu: 

1) Lingkungan Pengendalian 

a. Adanya struktur organisasi pada J&C Cookies dari struktur organisasi 

tersebut dapat diperoleh suatu gambaran tentang unit kerja yang ada, 

dimana terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab serta 

pemisahan fungsi yang jelas antara bagian-bagian yang terkait. 

b. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 

tingkatan organisasi dalam perusahaan, sehingga masing-masing 

bagian dapat menjalankan tugas dan tangging jawabnya. Dalam 

aktivitas penggajian menunjukan adanya pembagian wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing bagian dan telah terdapat pemisahan 

fungsi antara bagian pencatatan dan pembuatan daftar gaji, 

penyimpanan data, perhitungan gaji dan pembayaran gaji. 

c. Adanya gaya operasi dan falsafah manajemen, yaitu sikap manajemen 

terhadap pengendalian internal gaji yang telah sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

d. Adanya integritas dan nilai etika yang secara garis besar telah mampu 

di bentuk oleh manajemen perusahaan, sehingga para karyawan J&C 

Cookies dapat mengerti mengenai pentingnya suatu nilai integritas dan 

etika dalam suatu proses pengendalian di perusahaan. 

e. Adanya komitmen terhadap kompetensi karyawan di J&C Cookies 

yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada proses 
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perekrutan karyawan, penempatan karyawan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidang yang ditekuninya di 

perushaan,  

2)  Penaksiran Risiko 

 Perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko dengan 

adanya karyawan baru, teknologi, perubahan lingkungan operasi, dan laju 

pertumbuhan yang pesat sehingga risiko yang terjadi di perusahaan dapat 

dikurangi sekecil mungkin dan diharapkan perusahaan akan lebih mampu 

menjawab tantangan di masa yang akan datang. 

 3)  Aktivitas Pengendalian 

a.  Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas yang terjadi di 

perusahaan. 

b. Telah terdapat pengamanan atau perlindungan yang baik terhadap 

catatan dan kekayaan perusahaan dari kecurangan, kehilangan dan 

kerusakan 

c. Adanya pengecekan secara independen atas pelaksanaan operasi 

perusahaan yan dilaksanakan oleh pengawas internal. Karena 

kedudukannya yang terpisah dari aktivitas operasional perusahaan, hal 

ini memungkinkan untuk dilakukan pengecekan secara independen. 

 d.  Adanya pemisahan tugas didalam aktivitas penggajian, yaitu 

pemisahan tugas antara pencatatan dan pembuatan daftar gaji, 

penyimpanan daftar gaji, perhitungan gaji dan pembayaran gaji. 

4) Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi 

Dalam system komunikasi dan informasi akuntansi telah dilakukan 

pencatatan transaksi yang sah, adanya laporan transaksi mengenai gaji 

dengan lengkap dan tepat waktu. 

5) Pemantauan 

Pemantauan terhadap kegiatan operasi perusahaan dilaksanakan oleh 

pengawas internal dan manajemen. Kemudian hasil pemantauan tersebut 

dievaluasi dan diambil tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. 
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2. Controller dalam pengendalian internal gaji pada J&C Cookies cukup 

berperan, hal ini dapat dilihat dari: 

1. Fungsi Controller yang meliputi sebagai berikut : 

     1)   Fungsi Perencanaan 

Controller membuat rencana dan cara-cara serta prosedur penggajian 

yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal gaji. 

Controller juga menetapkan kebijakan-kebijakan manajemen dalam 

sistem dan prosedur penggajian serta mengkomunikasikan kepada 

semua bagian untuk memastikan bahwa rencana didukung oleh semua 

bagian dalam perusahaan. 

 2)   Fungsi Pengendalian 

Controller memantau secara berkesinambungan semua aktivitas yang 

berkaitan dengan sistem dan prosedur penggajian serta memelihara 

prosedur yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas 

operasional perusahaan dan mengupayakan agar orang-orang yang 

terlibat di dalam perusahaan. Dengan demikian, setiap orang akan 

melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga 

diharapkan tidak akan menimbulkan kekacauan. 

3) Fungsi Pelaporan 

Controller menyusun, menganalisis, menginterpretasikan hasil-hasil 

keuanan serta menyiapkan dan menyampaikan berkas-berkas laporan 

yang diperlukan kepada pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan, yaitu pemilik perusahaan, perbankan, kantor pajak, 

Departemen Tenaga Kerja, serta instansi lainnya yang berkaitan 

dengan masalah keuangan perusahaan. 

4) Fungsi Akuntansi 

Controller melaksanakan tujuan pengendalian internal dalam rangka 

penyediaan data yang andal, yaitu dengan mendesain, menetapkan, dan 

memelihara sistem akuntansi penggajian khususnya untuk dapat 

mencatat secara wajar catatan-catatan serta prosedur-prosedur agar 
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laporan mencerminkan secara wajar kondisi keuangan hasil usaha 

perusahaan. 

5) Fungsi dan Tanggung Jawab Utama Lainnya 

Controller mendorong efesiensi disemua bidang operasi perusahan 

dengan memelihara system danprosedur, mengembangkan program 

penyimpanan catatan dalam rangka melindungi aktiva. Controller juga 

menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

perusahaan, Departemen Tenaga Kerja, perbankan, kantor pajak, 

asuransi dan sebagainya. 

2.  Kualifikasi Controller dalam perusahaan cukup memadai: 

1)   Dasar teknis yang baik dalam akuntansi biaya 

Manajer Akuntansi sebagai Controller mempunyai teknik yang baik 

dalam akuntansi dan pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-

prinsip akuntansi, hal ini dapat dilihat dari kemampuan Controller 

dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dimengerti oleh 

pengguna laporan tersebut. 

2) Controller memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip 

perencanaan, contohnya pemahaman dalam memilih sistem dan 

prosedur atau kebijakan yang cocok untuk digunakan dalam aktivitas 

di J&C Cookies sehingga efektivitas penjualan dapat tercapai. 

Controller di J&C Cookies memiliki pemahaman mengenai prinsip-

prinsip pengorganisasian dan pengendalian, hal ini terlihat dalam 

melakukanhubungan formal dan rekomendasi terhadap bagian atau 

personal yang ada dibawahnya sesuai dengan struktur organisasi pada 

J&C Cookies. 

3) Pemahaman umum mengenai jenis industri  

Controller J&C Cookies mengetahui dan memahami pada jenis 

industri mana perusahaan tergolong,yaitu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi  kue kering dalam upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan produk dalam negeri pada khususnya dan luar negeri pada 

umumnya. 



 86 

 

4) Pemahaman mendalam untuk mengenai perusahaan telah diperoleh 

seorang controller dimulai dari calon karyawan harus mengikuti 

pelatihan sebelum diangkat menjadi karyawan tetap J&C Cookies, 

dengan tujuan agar karyawan yang bersangkutan dapat menyesuaikan 

dengan lingkungan dan peraturan serta kebijakan didalam perusahaan. 

5) Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen 

secara formal, controller melakukan komunikasi dengan semua 

tingkatan manajemen dalam rapat-rapat yang diadakan oleh 

perusahaan. Dalam berkomnikasi dengan semua karyawan, controller 

selalu bersikap ramah dan bijaksana tanpa membedakan latar belakang 

pendidikan, suku bangsa, agama ataupun kelas social yang berbeda. 

6) Kemampuan untuk menyatakan ide 

Dalam menyatakan ide, controller merupakan salah satu penasehat 

bagi manajemen dan mampu menganalisis situasi yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan. Dalam mengemukakan ide dan pendapat, 

dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam situasi baik 

formalmaupun informal. 

7) Kemampuan untuk menggerakan orang lain 

Controller mampu  untuk menggerakan dan membimbing orang lain 

terutama para bawahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik 

didalam organisasi terutama mengenai pelaksanaan operasional 

perusahaan. 

3. Controller berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

gaji pada J&C Cookies. Ini terlihat dari tercapainya tujuan pengendalian 

internal gaji sebagai berikut : 

1)  keandalan pelaporan keuangan 

J&C Cookies telah menerapkan pengendalian internal penggajian 

untuk menguji ketelitian dan kebenaran data yang ada dalam laporan 

keuangan. Seperti dokumen dan catatan yang memadai untuk proses 

pengelolaan gaji, adanya otorisasi transaksi penggajian dilakukan 

sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. 



 87 

 

2) keefektifan dan efisiensi dalam aktivitas perusahaan 

J&C Cookies telah melakukan seefektif mungkin dalam proses 

pembayaran gaji, pencatatan waktu kerja dan meminimalkan 

pembayaran gaji pada akhir bulan. 

3) Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

J&C Cookies berusaha mentaati setiap hokum dan peraturan baik itu 

peraturan pemerintah maupun kebijakan dan ketetapan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya penetapan gaji yang sesuai 

dengan tariff UMR yang diberlakukan oleh pemerintah. 

 

5.2  Saran 

Dari simpulan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah sebaiknya dilakukan pengawasan yang lebih ketat 

terhadap karyawan yang akan memasukkan kartu tanda pengenalkaryawan/clock 

card ke mesin waktu (time checker) oleh manajer SDM, untuk memastikan 

apakah kartu tersebut milik karyawan yang bersangkutan. Hal tersebut perlu 

dilakukan dengan tujuanuntuk menghindari pemalsuan kartu kerja.  


