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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta pengolahan data mengenai 

peranan sistem informasi akuntansi penggajian dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian pada PT.KIA Mobil Indonesia, hasilnya 

adalah data variable bebas ( Independent Variable )  sebesar 88% , dan data 

variabel terikat ( Dependent Variable ) sebesar 88,75%, penulis mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian sangat memadai di PT. 

KIA Mobil Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendukung terlaksananya 

sistem informasi akuntansi penggajian tersebut berdasarkan hasil penelitian di 

PT. KIA Mobil Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi penggajian:  

b. Adanya tujuan sistem informasi akuntansi. 

2. Pengendalian internal atas penggajian pada PT. KIA Mobil Indonesia sudah 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelima unsur-unsur pengendalian 

internal yang terdiri dari: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian yang terdapat pada PT. KIA Mobil Indonesia 

telah baik, hal ini terlihat dari adanya nilai etika yang telah ditaati oleh 

seluruh karyawan, adanya struktur organisasi yang mencerminkan 

pemisahan fungsi, yaitu: fungsi pembayaran gaji yang dilakukan oleh 

bagian HRD, fungsi perhitungan gaji yang dilakukan oleh bagian 

penggajian, fungsi pencatatan yang dilakukan oleh bagian akuntansi, 

fungsi pengeluaran kas yang dilakukan oleh bagian keuangan, serta adanya 

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatan 

struktur organisasi dalam perusahaan. 
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b. Perkiraan Risiko yang timbul 

Perusahaan telah melakukan penetapan perkiraan risiko yang mungkin 

timbul dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan, serta 

menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang akan 

terjadi, seperti risiko yang ditimbulkan akibat adanya teknologi terbaru, 

dan perubahan lingkungan operasi perusahaan. Pimpinan perusahaan juga 

telah memperhitungkan perkiraan risiko akan adanya pembayaran gaji 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perusahaan. 

c. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian dilakukan dengan mengadakan pembagian tugas 

dan wewenang yang memadai, misalnya dalam mengolah data gaji 

terdapat bagian HRD yang menyediakan data pegawai, bagian keuangan 

yang menyediakan data gaji, bagian akuntansi yang menyediakan 

pencatatan atas pembayaran gaji karyawan, serta bagian penggajian yang 

bertugas memproses data sampai menghasilkan laporan gaji. Kemudian 

adanya pengendalian terhadap anggaran yang disebut kajian ulang atas 

prestasi, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah gaji menurut 

anggaran dengan realisasinya, berfungsi untuk mencegah pembayaran gaji 

kepada karyawan fiktif. 

d. Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi antar bagian HRD, bagian occuputional health, 

bagian recruitment dan training, dan bagian pembayaran yang 

berhubungan denagn pengendalian gaji pada PT. KIA Mobil Indonesia 

telah memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya pendistribusian informasi 

dengan baik antar bagian, serta berjalannnya komunikasi dua arah 

sehingga aktivitas penggajian berjalan dengan efektif. 

e. Pemantauan 

Dengan adanya pemantauan langsung dari direksi seperti adanya rapat dan 

evaluasi, maka kesalahan yang timbul seperti pembayaran gaji kepada 

karyawan fiktif, kecurangan dalam hal waktu kerja karyawan dapat 

diminimalisasi. 
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3. Peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian pada PT. KIA Mobil Indonesia sudah 

berperan, yaitu dapat dilihat dari adanya: 

a. Mengamankan harta perusahaan 

1) Adanya pengamatan langsung terhadap pembayaran gaji. 

2) Adanya slip pembayaran gaji dengan daftar gaji yang 

bersangkutan. 

3) Adanya pemisahan fungsi-fungsi dalam aktivitas penggajian. 

4) Adanya ketentuan dan kebijakan tentang penggajian dari 

perusahaan yang telah jelas sehingga dapat meminimalisasi 

terjadinya kecurangan. 

b. Adanya ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yaitu dengan: 

1) Adanya prosedur penerimaan gaji secara benar sehingga tidak 

terjadi pembayaran gaji terhadap karyawan fiktif. 

2) Adanya kesesuaian kebenaran potongan-potongan atas gaji. 

3) Adanya ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, 

yaitu dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan, 

pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa peranan sistem 

informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas 

penggajian pada PT. KIA Mobil Indonesia efektif. 

Kelemahan yang ditemukan penulis pada PT. KIA Mobil Indonesia antara 

lain adalah: 

1. Dengan penggunaan fasilitas komputer dalam pengolahan data kurang 

berpengaruh signifikan dalam mengurangi beban perusahaan. Dengan 

menggunakan fasilitas komputer justru menimbulkan biaya lain, seperti biaya 

pemakaian listrik, biaya perawatan komputer itu sendiri, serta membayar 

tenaga ahli dalam pembuatan sistem agar terhindar dari penyalahgunaan oleh 

pihak yang tidak berwenang. 

2. Masih adanya keluhan dari karyawan tentang pemasukan data overtime atau 

lembur dengan menggunakan mesin finger scan, karena apabila ada hari libur 
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kerja pada bagian HRD maka bagi karyawan yang mendapat tugas kerja 

lembur terkadang datanya terlambat masuk sehingga dapat menimbulkan 

keluhan dari karyawan saat pembayaran gaji. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan 

dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dimasa 

yang akan datang, yaitu: 

1. Meskipun perangkat komputer justru menimbulkan biaya lain yang jauh lebih 

tinggi dari biaya tata usaha sebelumnya ketika perusahaan tidak menggunakan 

komputer dalam pengolahan data, perusahaan dapat menghemat hal lain 

seperti waktu, keakuratan dalam pengolahan data, kecepatan dalam hal arus 

informasi. Maka dari itu tetap pertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan 

lagi. 

2. Adanya suatu sistem dimana data overtime karyawan dapat masuk tepat pada 

waktunya sehingga dapat meminimalisasi keluhan dari karyawan.  

3. Untuk setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan penggajian 

sebaiknya ada sosialisasi secara langsung antara karyawan dengan pihak 

manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalisasi keluhan atau 

ketidakpuasan dari pihak karyawan di kemudian hari. 

  


