
 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

  

 
5. 1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem electronic data 

processing penggajian berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

gaji dan penggunaan komputer sebagai alat bantu manajemen dalam mengolah data 

penggajian tidak mengubah tujuan pengendalian internal maupun pengendalian 

internal, tetapi justru semakin mendukung tercapainya pengendalian internal yang 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari:  

1. Sistem electronic data processing penggajian yang dijalankan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari output yang 

dihasilkan dari suatu sistem informasi akuntansi yang digunakan dengan salah 

satu program aplikasinya yaitu SIMDA Gaji. Dengan menggunakan SIMDA Gaji 

data penggajian data base terpadu, tidak perlu input berulang-ulang untuk data 

yang sama, data gaji yang masuk akan tercek dan recek secara otomatis sehingga 

data menjadi benar-benar valid karena aplikasi akan menolak jika kita menginput 

data yang tidak sesuai. Serta data gaji akan sesuai dengan undang-undang, 

perturan dan kebijakan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

2. Pengendalian internal penggajian yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi telah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya struktur organisasi 

dan uraian tugas yang jelas, peraturan, kebijakan dan prosedur yang mendasari 

penggajian, pemisahan bagian input data gaji dengan bendahara pengeluaran serta 

pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas dan badan pengawas daerah kota 

cimahi. 
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3. Sistem electronic data processing penggajian yang dijalankan telah berperan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian internal gaji. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis data kuesioner dengan memisahkan dan menjumlahkan tiap-tiap 

jawaban kuesioner sesuai dengan jawaban yang diberikan yaitu ya, ragu-ragu dan 

tidak lalu dari semua jawaban ’ya’ dibagi jumlah maksimal jawaban kuesioner, 

kemudian dikali 100%. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil persentase untuk 

variabel independen yaitu = 83,75% dan untuk variabel dependen yaitu = 76,02%. 

Persentase tersebut sesuai dengan kriteria 76%-100% yaitu sistem electronic data 

processing penggajian yang memadai sangat berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal gaji. Rentang persentase tersebut membuktikan 

bahwa hipotesis diterima.  

Dengan begitu dapat ditarik suatu kesimpulan ternyata dari analisis yang 

dilakukan terlihat bahwa sistem electronic data processing (EDP) penggajian 

yang memadai sanagat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal gaji di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

 

5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Agar dapat dengan lebih mudah memahami prosedur dalam hal penggajian di 

Dinas Pendidikan alangkah baiknya bagian keuangan membuat flowchart dan 

DFD (Data Flow Diagram). 

2. Pengawasan dan perhatian terhadap keamanan barang-barang, dokumen maupun 

berkas-berkas di Dinas pendidikan agar lebih dimaksimalkan lagi mengingat 

cukup padatnya mobilitas keluar masuk pegawai maupun orang yang non 

pegawai di lingkungan kantor dinas. 
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