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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Cara perhitungan dan pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja PT. 

Kereta Api Indonesia Sub Divisi III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung berbeda 

dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102/Men/ VI/2004 tentang Waktu 

Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab Penghitungan upah kerja lembur PT. KAI 

didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor:KEP.U/KP. 209/I/2/KA-2013 

dimana cara penghitungan  upah kerja lembur dibedakan antara pegawai bagian 

sistem kerja internal yang upah kerja lemburnya dihitung berdasarkan tingkat 

pendidikan dan pegawai bagian sistem kerja eksternal upah kerja lemburnya 

dihitung berdasarkan pada bobot kerja, lokasi kerja dan waktu. Kemudian 

pembayaran upah lembur tenaga kerja pada lingkungan internal dibayarkan 

bersamaan dengan gaji setiap bulannya dan tenaga kerja bagian eksternal 

dibayarkan satu minggu setelah penerimaan gaji bulanan. 
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2. Faktor penghambat dalam implementasi penghitungan dan pembayaran upah 

lembur pada PT. KAI Sub Divre III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung ialah 

pertama, banyaknya jumlah sumber daya manusia yang menyebabkan sering 

terjadi kekeliruan pada saat input data. Kedua, sering terjadinya gangguan pada 

sistem komputer perusahaan sehingga mengakibatkan tertundanya pekerjaan 

penginputan dan penghitungan upah lembur pekerja dan ketiga, sering 

terjadinya perubahan sistem penggajian dan pengupahan membuat anak 

perusahaan PT KAI pada wilayah tertentu belum dapat mengaplikasikannya 

secara efektif dan akurat.  

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan permasalahan, pembahasan dan kesimpulan, maka saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen sistem penggajian dan pengupahan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) harus melakukan peninjauan upah secara berkala dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, untuk 

penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan 

kemampuan perusahaan. Penyusunan struktur dan skala upah, termasuk upah 

lembur pengusaha harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, 

pendidikan dan kompetensi.  

2. Untuk memaksimalkan kualitas kerja tenaga kerja dalam masalah penggajian 

dan upah perlu segera adanya perbaikan pada sumber daya manusia yaitu agar 

tenaga kerja/pegawai tidak terlalu sering melakukan kekeliruan atau 

kesalahan dalam bekerja, perbaikan pada sistem pengelolaan data pada sistem 
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komputer perusahaan, dan perbaikan sistem penggajian dan pengupahan 

sehingga tidak mengalami perubahan-perubahan yang dapat menghambat 

perhitungan gaji dan upah pada perusahaan sehingga gaji dan upah yang akan 

dibayarkan kepada tenaga kerja pada waktu yang tepat.  

 

 

 

 

 


