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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Simpulan 

Setelah meneliti Sistem Informasi Akuntansi gaji yang dilaksanakan oleh PT. 

DAI NIPPON PRINTING INDONESIA serta pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik simpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi gaji pada PT. DAI 

NIPPON PRINTING INDONESIA telah memadai, karena telah menunjang 

efektifitas pengendalian internal, sehingga tujuan struktur pengendalian internal dapat 

tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Sistem Informasi Akuntansi gaji yang dirancang dan diterapkan oleh 

perusahaan telah memadai, karena unsur-unsur yang dibutuhkan dalam 

menciptakan pengendalian internal biaya gaji telah dipenuhi. Ini terbukti 

dengan adanya: 

a) Formulir-formulir, yaitu antara lain; surat keputusan permintaan 

karyawan, surat keputusan kenaikan gaji, surat keputusan kenaikan 

pangkat, surat pemberhentian karyawan, kartu gaji dan slip gaji. 

Dengan adanya formulir-formulir tersebut dapat disampaikan 

informasi-informasi pokok ke bagian lain dengan cara 

mendistribusikan formulir-formulir tersebut sehingga pekerjaan yang 

dilakukan oleh bagian gaji dapat dicek oleh bagian lain. 

b) Catatan-catatan, PT. DAI NIPPON PRINTING INDONESIA telah 

melakukan pencatatan transaksi pembayaran gaji ke dalam buku 

jurnal, buku besar dan buku pembantu dan membuat laporan keuangan 

perusahaan yang meliputi: laporan laba rugi, neraca dan laporan 

perubahan posisi keuangan. 



                                                                                                                                                     67 
 

c) Prosedur-prosedur, PT. DAI NIPPON PRINTING INDONESIA 

telah melakukan prosedur yang berhubungan dengan aktivitas 

transaksi pembayaran gaji, dan prosedur pelaporan. Prosedur tersebut 

dibuat untuk menjamin penanganan yang teratur mengenai transaksi 

pembayaran  gaji yang terjadi dalam perusahaan. 

d) Laporan-laporan, PT. DAI NIPPON PRINTING INDONESIA telah 

melakukan laporan yang berhubungan dengan aktivitas transaksi 

pembayaran gaji, antara lain: laporan penerimaan karyawan, laporan 

daftar absensi, laporan penghitungan gaji, laporan pembayaran gaji 

dan sebagainya. 

e) Metode, PT DAI NIPPON PRINTING INDONESIA telah 

menggunakan metode dalam pengelolaan gaji yang berupa anggaran 

gaji dan sistem, yaitu: Sistem Informasi Akuntansi gaji, sistem dan 

prosedur penempatan karyawan, sistem dan prosedur pencatatan 

waktu, sistem dan prosedur pembayaran gaji. 

f) Manusia, PT. DAI NIPPON PRINTING INDONESIA dalam 

melaksanakan kegiatan pengelolaan gaji telah memperkerjakan 

karyawan yang benar-benar kompeten , hal ini dapat dilihat dari proses 

penerimaan dan penempatan karyawan, melalui beberapa tahap 

seleksi, yaitu: tes tertulis, wawancara, psikotes, pemeriksaan fisik dan 

kesehatan. 

g) Peralatan, PT DAI NIPPON PRINTING INDONESIA dalam 

pengelolaan gaji sudah meggunakan teknologi komputer, sehingga 

proses penghitungan gaji lebih cepat diselesaikan dan menghasilkan 

laporan informasi gaji perusahaan yang lebih efektif dan efisien. 

2) Struktur pengendalian internal transaksi pembayaran gaji pada PT. DAI 

NIPPON PRINTING INDONESIA telah efektif yaitu dilihat dari adanya 

ketiga unsur-unsur struktur pengendalian internal yang terdiri dari: 
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(1) Lingkungan pengendalian, meliputi: (A) falsafah dan gaya operasi 

manajemen; (B) struktur organisasi bagian gaji; (C) metode 

pengendalian manajemen; (D) fungsi audit internal bagian gaji dan (E) 

kebijakan prosedur kepegawaian. 

(2) Sistem akuntansi, meliputi: (A) tidak adanya pembayaran gaji yang 

fiktif dalam perusahaan; (B) tiap transaksi pembayaran gaji telah 

diotorisasi dengan pantas; (C) seluruh  transaksi pembayaran gaji telah 

dicatat dengan lengkap; (D) seluruh transaksi pembayaran gaji telah 

dinilai dengan pantas; (E) seluruh transaksi pembayaran gaji telah 

diklasifikasi dengan pantas; (F) setiap transaksi pembayaran gaji yang 

terjadi telah dicatat pada waktu yang sesuai; (G) seluruh transaksi 

pembayaran gaji telah dimasukkan ke berkas induk dengan pantas dan 

telah diikhtisarkan dengan benar. 

(3) Prosedur pengendalian, meliputi: (A) pemisahan tugas yang cukup jelas; 

(B) otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas pembayarab gaji; 

(C) dokumen dan catatan gaji yang memadai; (D) pengendalian fisik 

atas kekayaan dan catatan gaji; (E) pengecekan independen atas kinerja 

pembayaran gaji.   

3) Sistem Informasi Akuntansi gaji yang dimiliki oleh PT. DAI NIPPON 

PRINTING INDONESIA telah berperan dengan baik dalam menunjang 

efektivitas struktur pengendalian internal gaji. Hal ini dapat dilihat dengan 

tercapainya tujuan struktur pengendalian internal gaji sebagai berikut: 

A. Tidak adanya transaksi pembayaran gaji fiktif dalam perusahaan 

B. Setiap transaksi pembayaran gaji telah di otorisasi dengan pantas 

C. Setiap transaksi pembayaran gaji telah dicatat dengan lengkap 

D. Setiap transaksi pembayaran gaji yang dicatat telah dinilai dengan 

pantas 

E. Setiap transaksi pembayaran gaji telah diklasifikasikan dengan pantas 
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F. Setiap transaksi pembayaran gaji yang terjadi telah dicatat pada waktu 

yang sesuai 

G. Setiap transaksi pembayaran gaji telah dimasukkan dengan pantas ke 

berkas induk dan telah diikhtisarkan dengan benar 

 Hal ini didukung dengan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis 

melalui pengolahan data kuesioner terhadap enam orang karyawan PT. DAI NIPPON 

PRINTING INDONESIA sebanyak 48 pertanyaan dengan maksud untuk melihat 

hubungan antara peranan Sistem Informasi Akuntansi gaji (variabel independen) 

denga keefektifan pengendalian internal gaji (variabel dependen). 

Ternyata hasil kedua variabel tersebut pada tingkat diatas 90% yaitu: 

• Untuk variabel independen yaitu Sistem Informasi Akuntansi gaji 

diperoleh tingkat presentase sebesar  93,95%  

• Untuk variabel dependen yaitu keefektifan penegndalian internal gaji 

diperoleh tingkat presentase sebesar  97,94% 

 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

peranan Sistem Informasi Akuntansi gaji dengan keefektifan pengendalian internal 

gaji. 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah: 

1) Mengenai peningkatan prestasi, sebaiknya ditentukan periodenya, tidak hanya 

dengan cara kaderisasi, tetapi dilihat dari prestasi yang diberikan karyawan 

kepada perusahaan, sehingga memotivasi karyawan untuk memberikan yang 

terbaik bagi perusahaan. 

2) Mengenai struktur pengendalian internal yang diterapkan PT. DAI NIPPON 

PRINTING INDONESIA telah efektif, yaitu dengan tercapainya tujuan dari 

struktur pengendalian internal itu sendiri, maka sebaiknya perlu dipertahankan 



                                                                                                                                                     70 
 

dan perlu ditingkatkan lagi agar perusahaan dapat mencegah dan 

mengendalikan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan 

khususnya terhadap gaji sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 


