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BAB V 

KESIMPULAN 

1.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan observasi data berdasarkan hasil evaluasi dan temuan 

sementara atas penelitian yang dilakukan, maka dari hasil analisis data terhadap 

evaluasi penerapan Pengendalian internal pada sistem penggajian dan 

pengupahan di PT. VALE Indonesia Tbk adalah sebagai berikut 

1. Penerapan pengendalaian internal yang dilakukan di PT. VALE 

Indonesia Tbk dapat dikatakan efektif dan sudah sesuai dari tujuan dari 

penerapan Pengendalian internal, khususnya pada sistem Akuntansi 

gaji dan upah. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa hal  yang menjadi perkembangan dan bersifat otomatis, 

seperti 

A. Dokumen yang digunakan pada salah satu sistem penggajian 

berdasarkan teori yang dikemukakan adalah amplop gaji. Pada PT. 

VALE Indonesia Tbk, amplop gaji tidak digunakan karena sistem 

pembayaran untuk gaji dan upah karyawan dilakukan melaluis 

sistem transfer uang melalui bank-bank yang bekerjasama dengan 

PT. VALE itu sediri 

B. Salah satu unsur Pengendalian internal yaitu pemasukan kartu jam 

kerja hadir ke dalam mesin pencatatan waktu yang harus diawasi 

oleh fungsi pencatatan waktu. Pada perusahaan PT. VALE 

Indonesia Tbk, kartu jam hadir dapat dipantau langsung oleh 

beberapa orang dengan akses tertentu karena presensi hadir 
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dilakukan dengan menggunakan Attendance System dengan 

menggunakan Badge Number dari tiap karyawan. 

C. SOP yang digunakan oleh perusahaan masih berupa SOP lama 

yang dilakukan secara prosedural atau in-action dimana belum ada 

pembaharuan dokumen SOP perusahaan yang masih mengikuti 

perusahaan global. 

1.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak mendapatkan informasi secara rinci berkaitan dengan 

tugas dan wewenang tiap departemen beserta divisi-divisiya yang 

berasal dai struktur organisasi karena informasi tersebut hanya dapat 

diketahui oleh bagian penting terkait dalam lingkungan internal PT. 

VALE Indonesia Tbk. 

2. Peneliti hanya mendapatkan beberapa dokumen atau bukti cetak 

pendukung, seperti slip gaji, rekap waktu jam kerja dan daftar hadir, 

serta memo pengeluaran dana gaji. 

3. Peneliti tidak bisa menemui secara langsung beberapa informan 

dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sehingga wawancara 

dilakukan melalui media telepon. 

 


