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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan analisis tentang peranan aktivitas pengendalian atas sistem 

penggajian dalam menunjang efektivitas pembayaran gaji karyawan di PT. 

Kartika Prasarana Telekomunikasi Bandung serta didukung oleh teori-teori dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan 

kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan dengan didukung oleh teori pada bab-bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan aktivitas pengendalian atas sistem penggajian yang diterapkan 

oleh PT. Kartika Prasarana Telekomunikasi Bandung sudah berjalan dengan 

baik. Terlihat dari rekapitulasi jawaban kuesioner sebagian besar responden 

dengan rata-rata yaitu sebesar 18% karyawan menyatakan sangat setuju dan 

61% karyawan menyatakan setuju. Namun masih ada sekitar 16% karyawan 

yang menyatakan kurang setuju dan 5 % karyawan yang menyatakan tidak 

setuju tentang aktivitas pengendalian atas sistem penggajian yang dilakukan 

perusahaan. 

2. Efektivitas pembayaran gaji karyawan pada PT. Kartika Prasarana 

Telekomunikasi Bandung terlihat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 33% 

karyawan menyatakan sangat setuju dan 59% karyawan menyatakan setuju. 

Namun masih ada sekitar 4% karyawan yang menyatakan kurang setuju dan 

4% karyawan tidak setuju terhadap efektivitas pembayaran gaji karyawan. 

3. Peranan aktivitas pengendalian atas sistem penggajian yang dilaksanakan pada 

PT. Kartika Prasarana Telekomunikasi Bandung berdasarkan uji korelasi Rank 

Spearman diperoleh nilai sebesar 0.813, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat kuat antara aktivitas pengendalian atas sistem 

penggajian dengan efektivitas pembayaran gaji karyawan. Korelasi tersebut 
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adalah positif karena rs > 0, yaitu apabila aktivitas pengendalian atas sistem 

pengggajian dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan efektivitas 

pembayaran gaji karyawan. Kontribusi yang diberikan oleh aktivitas 

pengendalian atas sistem penggajian terhadap efektivitas pembayaran gaji 

karyawan dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

66.1%, artinya bahwa aktivitas pengendalian atas sistem penggajian berperan / 

berkontribusi terhadap efektivitas pembayaran gaji karyawan yaitu sebesar 

66.1%, sedang sisanya sebesar 33.9% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar 

aktivitas pengendalian.Untuk mengetahui keberartian atau signifikansi dari 

pengaruh aktivitas pengendalian atas sistem penggajian dalam menunjang 

efektivitas pembayaran gaji karyawan dengan menggunakan uji signifikansi. 

Uji signifikansi yang dilakukan adalah  thitung = 5.926 dan ttabel = 1.734, ini 

berarti thitung > ttabel, maka terbukti bahwa aktivitas pengendalian atas sistem 

penggajian mempunyai hubungan positif terhadap efektivitas pembayaran gaji 

karyawan.  

Selanjutnya hipotesis yang menyatakan “Aktivitas pengendalian atas 

sistem penggajian yang dijalankan secara memadai dapat berperan dalam 

menunjang efektivitas pembayaran gaji karyawan”, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang diperoleh dan dengan dilandasi 

teori yang berkaitan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk pihak perusahaan 

Pihak perusahaan perlu memperhatikan aktivitas pengendalian atas sistem 

penggajian yang dilakukan agar lebih optimal dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Hal ini didasarkan kepada hasil analisa penulis yang 

menyatakan bahwa aktivitas pengendalian atas sistem penggajian 

mempunyai peranan yang besar yaitu sekitar 66.1% terhadap efektivitas 

pembayaran gaji karyawan. Selain itu perusahaan juga perlu menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman, persaingan yang sehat dan faktor-faktor 

lain yang mendukung peningkatan motivasi kerja karyawan dalam 
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mencapai pelaksanaan aktivitas pengendalian yang optimal dalam rangka 

menunjang efektivitas pembayaran gaji karyawan di dalam perusahaan. 

     2.     Saran untuk penelitian selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, 

penulis mengajukan beberapa saran yaitu mengevaluasi pernyataan-

pernyataan yang diajukan untuk kuesioner penelitian yang dapat mewakili 

secara tepat apa yang diukur dalam penelitian dan menggunakan 

responden yang lebih luas dalam memperoleh data yang akurat. 

 


