
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa peranan sistem informasi akuntansi sebagai alat 

informasi bagi perusahaan dalam pengendalian internal gaji pada Balai Besar Logam 

dan Mesin (BBLM) pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari 

beberapa unsur sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang telah 

dilaksanakan oleh Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) seperti : 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan oleh Balai Besar 

Logam dan Mesin menggunakan teknologi komputer hal ini terlihat 

dengan digunakannya jenis Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Sistem Pembendaharaan yang bertujuan untuk 

mempermudah tugas KPPN maupun satuan kerja di wilayah kerjanya dan 

sudah dapat meningkatkan keakuratan data dalam perhitungan gaji 

pegawai dan ditambah dengan sistem pelaporan yang didukung oleh 

dokumen-dokumen yang menunjang dan memadai sehingga setiap 

transaksi pemasukan dan pengeluaran uang dalam perusahaan dapat 

terkontrol dengan baik, hal tersebut memungkinkan dapat menghasilkan 

laporan yang handal dan dapat dipercaya kebenarannya. 

2. Prosedur dan kebijakan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan sudah 

cukup baik dan sesuai dengan sistem pengendalian internal gaji hal ini 

terlihat dengan adanya pemisahan fungsi yang memadai pada perusahaan 

dan pemberian wewenang sudah dijalankan oleh Balai Besar Logam dan 

Mesin serta adanya hubungan secara on-line dengan pihak eksternal  yang 

dalam hal ini adalah KPPN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

pembayaran gaji sehingga akan mengurangi resiko adanya kecurangan 

(fraud) di dalam perusahaan dan sesuai dengan salah satu tujuan 

pengendalian internal perusahaan yaitu menjaga harta milik perusahaan. 

 

 

 



5.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka 

penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna khususnya 

bagi perusahaan dam pembaca pada umumnya, adapun saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan adalah : 

1. Walaupun terlihat baik tetap diperlukan adanya pengembangan dan 

pemeliharaan sistem tersendiri oleh perusahaan, dalam hal ini adalah 

penerapan pada sistem informasi akuntansi penggajian dengan menggunakan 

komputer. 

2. Penggandaan fungsi dalam perusahaan sebaiknya harus dihindari karena bisa 

membuka peluang yang besar terhadap adanya penyelewengan oleh pihak-

pihak tertentu yang dapat merugikan perusahaan, oleh karena itu perusahaan 

harus mengawasi pemisahaan fungsi yang memadai pada perusahaan 

khususnya masalah penggajian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


