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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT.Pertamina (Persero) mengenai “Fungsi Controller Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Gaji” dapat ditarik kesimpulan : 

1. Fungsi controller yang dijalankan pada PT.Pertamina (Persero) telah memadai, 

hal ini dapat terlihat dari : 

a. Dari segi kualifikasi controller yang kuat 

Controller pada PT.Pertamina (Persero) memiliki kualifikasi yang dapat 

mendukung fungsinya sebagai controller yang baik. Kualifikasi controller 

yang kuat dapat dilihat dari dasar teknis yang baik dalam akuntansi, 

pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengendalian, pemahaman umum mengenai PT.Pertamina (Persero), 

kemampuan berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen, kemampuan 

menyatakan ide dengan jelas dan kemampuan untuk bisa menggerakkan 

orang lain. 

b. Dari segi fungsi controller secara normatif 

Controller pada PT.Pertamina (Persero) telah berfungsi secara memadai 

dalam pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi perencanaan, fungsi 

pengendalian, fungsi akuntansi, fungsi pelaporan dan fungsi tanggung jawab 

utama lainnya. 
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2. Pengendalian internal gaji pada PT. Pertamina (Persero) sudah efektif dalam 

pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari : 

  Unsur-unsur pengendalian internal gaji : 

a. Lingkungan Pengendalian 

Adanya struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab serta 

pemisahan fungsi yang jelas antara bagian-bagian menurut aktivitasnya. 

Selain itu PT.Pertamina (Persero) telah menerapkan peraturan dan kebijakan 

yang wajib dipatuhi oleh karyawan. 

b. Penetapan Risiko 

PT.Pertamina (Persero) telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko 

dengan adanya karyawan baru, masuknya teknologi baru dan adanya 

pertumbuhan yang cepat sehingga risiko yang timbul dapat dikendaliakan 

dengan mudah 

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 uraian yang jelas antara bagian-bagian pada PT.Pertamina (Persero) 

khususnya mengenai prosedur penggajian serta laporan mengenai gaji dengan 

disajikan secara tepat waktu. 
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e. Pemantauan 

Pemantauan terhadap kegiatan operasional pada PT.Pertamina (Persero) 

dilaksanakan oleh tim audit intern, berdasarkan laporan-laporan dari masing-

masing kepala bagian kemudian hasil dari pemantauan tersebut dilakukan 

evaluasi. 

 Tujuan pengendalian intenal gaji pada PT.Pertamina (Persero) telah memadai, hal 

ini dilihat juga dari 3 faktor yang melandasinya : 

a. Keandalan Pelaporan Keuangan 

Laporan- laporan keuangan khususnya tentang gaji yang dihasilkan memadai 

dan dapat diyakini kebenarannya. 

b. Keefektifan dan keefisienan aktivitas operasi 

Dengan diterapkannya pengendalian internal gaji di PT. Pertamina (Persero) 

maka segala aktivitas operasi di perusahaan berjalan dengan efektif dan 

efisien, karena pemisahan fungsi tugas yang cukup baik. 

c. Ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku 

Segala bentuk kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang penggajian 

pada PT.Pertamina (Persero) telah dipatuhi oleh karyawan pada PT.Pertamina 

(Persero). 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk membantu perusahaan 

dalam meningkatkan fungsi controller dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal gaji : 
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a. Dengan adanya sistem SAP (Sistem Aplikasi ke pusat) yang digunakan oleh 

Pertamina secara keseluruhan, mempermudah pencatatan terhadap setiap 

transaksi yang terjadi. Namun terdapat kelemahan yang cukup mendasar. 

Walaupun Pertamina telah menggunakan sistem yang canggih dalam 

pencatatan akuntansi khususnya gaji, perusahaan diharapkan juga untuk 

memperhatikan kemampuan dan pemahaman karyawan dalam 

mengoperasikan sistem SAP. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk 

melakukan training-training yang memberi pengetahuan dan pembelajaran 

mengenai penggunaan komputer secara umum dan penggunaan sistem SAP 

secara khusus, agar kinerja karyawan perusahaan menjadi lebih baik dan 

lebih efisien demi mencapai tujuan perusahaan. 

b. Tidak adanya petugas khusus yang melakukan pengawasan secara langsung 

terhadap kegiatan absensi. 

c. Kurangnya Kedisiplinan waktu kerja karyawan pada PT.Pertamina (Persero) 

d. Banyak karyawan yang tidak menguasai dibidang pekerjaannya masing-

masing sehingga terjadinya fungsi rangkap.  


