
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT 

Telehouse Engineering mengenai  “Peranan Controller dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Gaji” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi Controller dalam pengendalian internal gaji pada perusahaan telah 

memadai. Dapat dilihat dari: 

1. Fungsi Perencanaan 

Controller dapat memastikan bahwa rencananya telah didukung oleh semua 

jenjang manajemen dan akan sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan. 

2. Fungsi Pengendalian 

Controller mampu menganalisa dan mengadakan revisi dalam sistem 

pengendalian internal penggajian dan memberikan bantuan dalam 

menetapkan norma-norma pengendalian terhadap penggajian.  

3. Fungsi Pelaporan 

Controller  mampu melaporkan informasi yang baik dan mudah dimengerti 

mengenai berbagai usaha yang harus dilakukan agar tujuan pengendalian 

internal gaji dapat tercapai. 

4. Fungsi Akuntansi 

Controller  melakukan pengendalian internal yang memadai dalam 

melaksanakan fungsi akuntansi dan mencatat secara wajar semua transaksi-

transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi. 

5. Fungsi Tanggungjawab Utama Lainnya 

Controller  mengelola dan mengawasi fungsi perpajakan dan juga memiliki 

tanggungjawab dalam merancang sistem dalam perusahaan.  

 

2. Penerapan pengendalian internal gaji pada perusahaan telah efektif. Dapat dilihat 

dari: 



a. Lingkungan Pengendalian 

PT Telehouse Engineering telah melaksanakan pembagian wewenang dan 

tanggungjawab sesuai dengan tingkatan organisasi dalam perusahaan, serta 

pemisahan fungsi yang jelas sehingga masing-masing karyawan dapat 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. 

b. Penaksiran Risiko 

PT Telehouse Engineering telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya 

risiko dengan adanya pertumbuhan yang cepat, adanya karyawan baru, 

sistem informasi baru, dan teknologi baru sehingga risiko yang timbul dapat 

diminimalisir. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian dilakukan dengan adanya pemisahan tugas yang 

memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas pengendalian 

pengolahan informasi serta pengendalian fisik atas aktiva dan dokumen 

yang memadai. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Adanya pendistribusian informasi dan komunikasi yang memadai antar 

personil atau antar bagian. 

e. Pemantauan 

Pemantauan terhadap kegiatan operasional pada PT Telehouse Engineering 

dilaksanakan oleh Tim Audit Intern berdasarkan laporan-laporan dari 

masing-masing kepala bagian kemudian hasil dari pemantauan tersebut 

dilakukan evaluasi. 

 

3. Controller berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal gaji. Dapat 

dilihat dari: 

a. Pembayaran gaji benar-benar diberikan kepada pegawai yang berhak. 

b. Pembayaran gaji dicatat dengan lengkap yaitu catatan tentang tarif gaji, 

tunjangan yang diberikan kepada pegawai, uang lembur dan potongan yang 

dilakukan pada gaji karyawan. 



c. Pembayaran gaji yang telah dihitung secara akurat dengan tarif gaji, jumlah 

jam kerja, jumlah jam lembur, tunjangan-tunjangan, serta potongan-

potongan yang ditetapkan oleh perusahaan bagi masing-masing pegawai. 

d. Pembayaran gaji telah diklasifikasikan dengan memadai, yaitu dengan 

membuat suatu daftar gaji untuk tiap-tiap golongan. 

e. Pembayaran gaji dilakukan setiap awal bulan dan dicatat pada waktu yang 

tepat yaitu setiap tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. 

f. Seluruh transaksi pembayaran gaji telah diikhtisarkan dalam bentuk jurnal 

dan diposting ke dalam buku besar. 

 

4. Meskipun secara umum pengendalian internal gaji pada PT Telehouse Engineering 

sudah memadai, namun masih terlihat beberapa kelemahan antara lain :  

a. Tidak adanya petugas khusus yang melakukan pengawasan secara langsung 

pada saat  kegiatan absensi dilaksanakan. 

b. Kurangnya ketaatan para karyawan pada peraturan yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk membantu perusahaan dalam 

meningkatkan peranan controller  dalam menunjang pengendalian internal gaji: 

a. Sebaikanya dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap karyawan yang akan 

memasukan clock card ke mesin absen (time checker) oleh petugas khusus, untuk 

memastikan apakah kartu tersebut adalah milik karyawan yang bersangkutan atau 

tidak. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemalsuan 

waktu kerja. 

b. Meningkatkan profesionalisme dengan mempengaruhi karyawan untuk mentaati 

segala peraturan dan prosedur pada PT Telehouse Engineering dengan dikenai 

sanksi atau hukuman yang tegas.  

  

 


