
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis kemukakan pada BAB IV, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi gaji dan upah pada PT. Jamsostek 

(Persero) dilakukan secara manual dibagian keuangan yang masih 

melakukan perhitungan gaji dan upah yang didukung dengan dokumen, 

pencatatan, dan pelaporan yang dibantu sistem komputerisasi atau 

berteknologi yang berperan sebagai alat bantu pengolahan data 

meningkatkan ketelitian atau kalkulasi perhitungan, dan meningkatkan 

kerapihan bentuk informasi tepat (relevance), lengkap, dan terpercaya 

(akurat). 

2. Pengendalian intern atas gaji dan upah PT. Jamsostek (Persero) didalamnya 

terdapat fungsi internal auditor yang melaksanakan laporan keuangan 

kebagian keuangan yang bertanggung jawab yaitu kepala bagian keuangan 

atas pengawasan semua transaksi yang hanya dapat dilaksanakan apabila 

terdapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk 

ketelitian, dan keandalan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasinya 

agar terhindar dari kecurangan dan manipulasi. 

3. Kebijakan pemberian gaji dan upah yang dilakukan PT. Jamsostek (Persero) 

sudah memadai, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

juga ditambah tunjangan-tunjangan seperti tunjangan tetap, tunjangan grade, 

tunjangan kemahalan, tunjangan kasir, tunjangan staf ahli direksi sebagai 

perangsang semangat karyawan dalam menjalani tugasnya dan potongan-

potongan atas pembayaran gaji yang sudah menjadi ketentuan perusahaan 

yang akan bermanfaat bagi karyawan nantinya 

 



Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan 

pengendalian sistem informasi akuntansi gaji dan upah yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan mekanisme dan peraturan-peraturan yang berlaku di PT. Jamsostek 

(Persero), yaitu setiap unit organisasi memeriksa kembali setiap data yang 

diterima. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi gaji dan upah yang 

sepenuhnya belum terkomputerisasi atau berteknologi masih ada beberapa 

hal yang menggunakan sistem manual data gaji pegawai masih berbentuk 

kertas dokumen atau arsip sehingga akan mudah hilang dan rusak penulis 

menyarankan data yang disimpan dalam bentuk base yang ada pada memori, 

kemungkinan data akan hilang atau rusak itu bisa diminimalisasi. Dilihat 

dari segi waktu akan lebih cepat baik dalam pencarian data sekaligus 

pencetakan data dibandingkan jika masih manual atau menggunakan sistem 

yang lama.  

2. Pelaksanaan pengendalian intern sistem informasi akuntansi gaji dan upah 

sebaiknya dipertahankan, karena perusahaan telah melaksanakan sesuai 

dengan mekanisme dan peraturan-peraturan intern yang berlaku serta 

kebijakan perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


