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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa PT IITC dalam hal pencatatan dokumen terjadi 

beberapa kesalahan yang sebenarnya dikarenakan hal yang sepeleh, 

seperti bank bon merah yang tidak lengkap pencatatannya dikarenakan 

kolom yang tidak diisi sudah dijelaskan pada kolom lain. 

 Kemudian dalam hal aktivitas, disini perusahaan memiliki 

masalah utama yaitu adanya perangkapaan fungsi, dimana sebagian 

besar aktivitas penggajian disini dilakukan oleh satu orang saja, orang 

ini merangkap atas fungsi personalia, payroll, dan keuangan. Lalu 

selain itu juga perusahaan tidak memiliki pihak yang independent 

untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan, agar bila terjadi 

kesalahan dapat cepat terdeteksi, serta bukti transfer yang tidak di cek 

oleh pihak independent atau pihak yang berbeda. Dan yang terakhir 

adalah perusahaan tidak memberlakukan adanya sanksi yang tegas hal 

ini tentu saja bila tidak disadari dapat mempengaruhi terhadap mutu 

kerja karyawan yang nantinya akan berpengaruh pada kegiatan operasi 

karyawan. 

 

 

5.2 Keterbatasan 
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 Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada, penelitisn ini 

hanya melakukan penilaian pengendalian internal terkait ketaatan 

pembayaran gaji karyawan tetap, tidak pada keseluruhan siklus 

penggajian. Selain itu penelitisn ini hanya berfokus pada prosedur 

beserta dokumen-dokumen terkait aktivitas. Tidak ada perhitungan 

pajak karyawan, dan perhitungan pengalokasian biaya gaji karyawan. 

Keterbatasan lainnya adalah terkait waktu yang singkat. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan, sebaiknya perusahaan segera membedakan antara 

personel personalia, payroll, dan keuangan agar tidak terjadinya fungsi 

ganda, yang mengakibatkan kebingungan ataupun ketidak fokusan 

terhadap tanggung jawab yang ada. 

 Selain itu sebaiknya perusahaan mengadakan adanya pihak 

yang independent sehingga ketika aktivitas penggajian telah di benahi 

dan teratur, ada pihak yang dapat menjalankan pengawasan ataupun 

dapat melakukan pemeriksaan secara berkala agar kemungkinan-

kemungkinan akan kesalahan ataupun kecurangan dapat terdeteksi 

ataupun dihindari. 

 Perusahaan juga sebaiknya memberlakukan sanksi yang tegas, 

ini dikarenakan bila masalah ini tidak segera di atasi dapat berdampak 

pada penurunan kinerja karyawan, tentu saja nantinya akan 

mengganggu kegiatan operasi perusahaan. Serta sebaiknya bukti 
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transfer gaji kepada karyawan haruslah dicek kembali oleh pihak yang 

berbeda atau pihak independent agar dapat terhindar dari  

kemungkinan adanya pembayaran fiktif .
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