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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan pada bab IV mengenai prosedur penggajian pada 

pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lampung Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Prosedur penggajian pegawai negeri sipil pada kantor satuan polisi pamong 

praja kabupaten lampung timur sudah sesuai dengan prosedur yang di telah 

tetapkan pemerintah pusat 

2. Prosedur penggajian pegawai honorer pada kantor satuan polisi pamong 

praja kabupaten lampung timur telah sesuai dengan prosedur yang di 

tetapkan pemerintah daerah. 

3. Unsur-unsur pembentukan gaji pada kantor satuan polisi pamong praja 

terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan potongan-potongan. 

4. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajuan 

pembayaran gaji pada kantor satuan polisi pamong praja kabupaten 

lampung timur yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam penggajian 

pegawai berbeda-beda sesuai dengan jenis gaji yang dibayarkan 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulisan, prosedur 

penggajian pegawai negeri sipil dan pegawai honorer kantor satuan polisi pamong 

praja kabupaten lampung timur sudah cukup baik, Meskipun masih ada beberapa 

kendala yang dirasakan dalam proses penggjian. Kendala tersebut antara lain 

pengumpulan dan pengecekan data yang dirasakan sangat lama serta 

mengakibatkan kurang efektif dan efisien. Berikut saran dari penulis : 

1. Prosedur penggajian pegawai negeri sipil di kantor satuan polisi pamong 

praja kabupaten lampung timur harus di tingkatkan lagi agar kendala-

kendala yang dirasakan dalam proses penggajian pegawai negeri sipil bisa 

di minimalisir. 
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2. Prosedur penggajian pegawai Honorer di kantor satuan polisi pamong praja 

kabupaten lampung timur harus di tingkatkan lagi agar kendala-kendala yang 

dirasakan dalam proses penggajian pegawai honorer bisa di minimalisir. 

3. Unsur-unsur pembentukan gaji di kantor satuan polisi pamong praja 

kabupaten lampung timur menurut penulis sudah cukup baik dalam 

prosesnya dan harus di pertahankan atau di tingkatkan lagi agar semakin 

efisien dalam prosesnya. 

4. Dokumen-dokumen yang di gunakan dalam pengajuan pembayaran gaji 

sudah cukup sesuai dalam menunjang prosedur penggajian pada kantor 

satuan polisi pamong praja kabupaten lampung timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


