
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

pada PT KAI (Persero), PT. Telkom Tbk, PT. Pos Indonesia, PT. PLN (Persero) 

dan PDAM, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemeriksaan intern gaji lima BUMN telah diterapkan secara 

memadai, hal ini dapat dilihat dari jawaban pernyataan responden secara 

kumulatif terdapat 57% yang menyatakan sangat setuju, 33% setuju, dan 8% 

ragu-ragu.  

2. Sistem penggajian yang dilaksanakan pada lima BUMN telah efektif dan 

efisien, hal ini terlihat dari jawaban responden 53% yang sangat menyetujui 

pernyataan-pernyataan tentang efektivitas dan efisiensi sistem penggajian 40% 

diantaranya menyatakan setuju dan 7% yang menyatakan ragu-ragu. Ini semua 

mengindikasikan bahwa sistem penggajian yang diterapkan PT. Telkom. PT. 

POS Indonesia, PT KAI, PT PLN dan PDAM telah efektif dan efisien.  

3. Pengaruh pemeriksaan intern gaji terhadap efektivitas dan efisiensi sistem 

penggajian berdasarkan hasil koefisien diterminasi (kd) didapat 84. 

Perhitungan tersebut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan intern gaji 

mempunyai pengaruh sebesar  84 % terhadap efektivitas dan efisiensi sistem 

penggajian, sedangkan perhitungan statistik yaitu analisis koefisien korelasi 

rank spearman di peroleh rs = 0,92 yang artinya hubungan pemeriksaan intern 

gaji terhadap efektivitas dan efisiensi sistem penggajian adalah sangat kuat, 

sedangkan.. Dalam uji hipotesis diketahui t hitung > t tabel (3,976 > t tabel 

2,353), dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 

hubungan positif antara antara pemeriksaan intern dan efisiensi sistem 

penggajian. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu ” Pemeriksaan 

intern gaji dan upah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas dan 

efisiensi sistem penggajian, dapat diterima. 

 

96 



 97

5.4 Saran 

Berdasarkan penelitian dan jawaban yang telah penulis lakukan, ada 

beberapa hal yang penulis dapat membantu dalam pelaksanaan proses produksi, 

antara lain: 

1. Pihak perusahaan hendaknya lebih selektif lagi dalam memilih staf audit 

internal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penulisan laporan serta 

auditor internal dapat dijamin keandalannya, sebab ada beberapa 

responden yang merasa ragu terhadap hasil pemeriksaan dan penulisan 

laporan perusahaan, untuk itu pihak perusahaan harus lebih memberikan 

kebebasan atau kemandirian dan tanggung jawab kepada auditor untuk 

menghindari intervensi pihak lain. 

2. Perusahaan harus melaksanakan prosedur pembuatan daftar gaji sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan, karena masih ada anggapan 

bahwa perusahaan belum sepenuhnya melakukan prosedur pembuatan 

daftar gaji sebagaimana mestinya.  

3. Dalam menyeleksi calon karyawan hendaknya perusahaan harus bersifat 

objektif dan terbuka, karena selama ini banyak anggapan bahwa badan 

usaha milik pemerintah lebih mengedepankan kedekatan dan kekeluargaan 

di bandingkan dengan proses rekruitmen secara terbuka. Untuk itu dalam 

proses rekruitmen perusahaan harus mempromosikannya baik melalui 

Depnaker, surat kabar, televisi, pameran bursa kerja atau tempat-tempat 

strategis.  

 
 

 


