
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1# Kesiropulan
Dengan adanya beberapa kelemahan pads group per

usahaan pelayaran X di Surabaya, maka sistim pada proses 
dur pengupahan yang ada perlu diperbaiki, terutama pada 
perangkapan tugas yang dilakukan oleh mandor kurang men- 
jamin kepercayaan, apakah perusahaan membayar upah ter
sebut benar-benar merupakan jumlah yang diterima oleh te 
naga kerja harian.
Dan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang 
dilakukan pada group perusahaan ini, dimana setiep data 
yang diperoleh, dibahas dan diuraikan pads bab-bab yang 
ada, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulsn.

- Perangkapan tugas yang dilakukan oleh mandor se
bagai mengabsensi tenaga kerja harian yang hadir 
dan pulang sebelum waktunya yang merupakan penen- 
tuan terhadap jumlah jan hadir dan lembur sebagai 
dasar perhitungan upah, dan sebagai jurubayar ter 
hadap upah dari tenaga kerja harian akan menyebab 
kan pehyelewengan-penyelewengan atau kecurangan 
atas upah yang dilakukan mandor.
Demikian juga cara absensi yang dilakukan oleh 
mandor tidak menjamin daftar hadir yang aibuat
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oleh mandor yaitu bila terj8di datang terlambat 
bagi tenaga kerja harian yang dibawah pengawasan - 
nya dinasehati Baja bahkan sering dibiarkan saja 
sebab keterlambatan tersebut merupakan keuntungBn 
bagi mandor, serta tidak terdapat data-data lain 
yang mendukung atas kebenaran waktu hadir dan pu
lang didaftar hadir itu.

- Dengan adanya perangkapan fungsi dalam aktifitas 
pengupahan di group perusahaan ini yaitu yang di
lakukan oleh mandor serta dilengkapi pula dengan 
kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan dari tugas- 
tugas tersebut diat8s.
Kontrol terhadap daftar upah memang ad8, tapi si- 
fatnya hanya pemeriksaan ulang secara global. Pe- 
ngontrolan terhadap jumlah jam hadir dan jam lem
bur tenaga kerja harian tidak perlu dilakukan aki- 
batnya bila terjadi kesalahan pada perhitungan 
upah tidak dapat diketahui, disebabkan pengabsen , 
merangkap membayar upah.
Dengan adanye kecurangan-kecurangan ini menimbul - 
kan perusahaan dirugikan dalam jumlah upah yang se 
harusnya dibayar.

Saran yang penulis usulkan yaitu :
2. Saran
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