
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis 

dapat menggambil kesimpulan bahwa peranan sistem informasi akuntansi sebagai 

alat informasi bagi instansi pemerintah dalam pengendalian internal gaji dan upah 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada dasarnya telah dilaksanakan 

dengan baik hal ini terlihat dari beberapa unsur sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral seperti berikut: 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan teknologi komputer 

hal ini terlihat dengan digunakannya pencatatan pada daftar gaji secara 

komputerisasi sehingga dapat menghemat waktu pekerjaan pengisian 

daftar gaji dan didukung oleh dokumen-dokumen yang menunjang 

sehingga setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran uang dalam 

instansi pemerintah dapat terkontrol dengan baik, hal tersebut dapat 

menghasilkan laporan yang handal dan dapat dipercaya kebenarannya. 

2. Kebijakan yang diterapkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral sesuai dengan peraturan pemerintah No. 15 Tahun 1985 dan 

Kepres No. 30 Tahun 1985 mengenai “Gaji Pokok Pegawai Negeri 

sipil ”. Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan diberikan kepada pegawai 

yang sudah mendapatkan surat keputusan tentang pengangkatan PNS. 

Gaji diterima dalam satu tahun takwim sebanyak dua belas kali, setelah 

dikurangi potongan-potongan dan kewajiban-kewajiban sebagai 

pegawai. Dengan demikian kebijakan dalam pengelolaan gaji yang 

diterapkan pada instansi pemerintah ini dapat dikatakan telah 

memenuhi prinsip pengendalian intern. 

 



 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, 

maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna 

khususnya bagi instansi pemerintah dan 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 gaji dan upah dengan menggunakan 

komputer. 

2. Pelaksanaan penggendalian intern sistem gaji dan upah sebaiknya 

dipertahankan, karena perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan 

mekanisme dan peraturan-peraturan intern yang berlaku serta 

kebijakan  perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


