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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

pada Rumah Makan Sari Sunda Bandung mengenai pengaruh pengendalian 

internal dan sistem informasi akuntansi penggajian terhadap keakuratan dan 

keandalan data dan informasi akuntansi”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan di Rumah Makan Sari 

Sunda sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari adanya hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang etika dan kedisiplinan 

untuk semua karyawan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pencapaian tujuan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh karyawan. 

b. Rumah Makan Sari Sunda melakukan penerimaan karyawan baru dengan 

seleksi yang ketat dan pelatihan karyawan baru, sehingga setiap karyawan 

bekerja sesuai dengan pengetahuannya, keterampilannya, dan latar 

belakang pendidikannya. 

c. Seluruh karyawan yang bekerja di Rumah Makan Sari Sunda telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan job description. 

d. Penyusunan struktur organisasi yang ada di perusahaan suda memberikan 

gambaran yang jelas tentang adanya garis kepemimpinan dan garis 

tanggung jawab yang jelas. 
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e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab yang ada di 

perusahaan telah disusun dan dilaksanakan secara memadai karena 

terdapat pemisahan tugas, sehingga pekerjaan setiap bagian tidak terjadi 

kekacauan yang menyangkut pada penggajian. 

f. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia perusahaan telah disusun 

dengan memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan 

tentang penerimaan karyawan baru, pelatihan, promosi jabatan, dan rotasi 

jabatan. Perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya, 

yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur 

kesejahteraan karyawan mulai dari pemberian tunjangan, dan ketentuan 

cuti. 

g. Prosedur penggajian yang ada di perusahaan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah ditentukan perusahaan. 

h. Formulir, dokumen, dan catatan yang digunakan oleh perusahaan telah 

memadai. 

i. Pelaporan yang dihasilkan dari aktivitas penggajian memadai karena 

pelaporan telah dibuat oleh bagian kepegawaian, kemudian diotorisasi oleh 

kepala bagian personalia. 

 

2. Pengaruh sistem pengendalian internal (variabel x1) dan sistem informasi 

akuntansi penggajian (variabel x2) terhadap keakuratan dan keandalan data 

dan informasi akuntansi (variabel y) di Rumah Makan Sari Sunda. 
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Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Makan Sari Sunda, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem informasi 

akuntansi penggajian berpengaruh terhadap keakuratan dan keandalan data 

dan informasi. Hal ini didukung oleh: 

e. Pada baris sig (2-tailed), untuk korelasi antara variabel x1 dan variabel x2 

didapat angka probabilitas 0,000. Oleh karena angka tersebut di bawah 

0,05, maka H1 diterima. Jadi, terdapat pengaruh pengendalian internal 

terhadap sistem informasi akuntansi penggajian di Rumah Makan Sari 

Sunda sebesar 0,770. 

f. Pada baris sig (2-tailed), untuk korelasi antara variabel x1 dan variabel y 

didapat angka probabilitas 0,000. Oleh karena angka tersebut di bawah 

0,05, maka H2 diterima. Jadi, terdapat pengaruh pengendalian internal 

terhadap keakuratan dan keandalan data dan informasi akuntansi di Rumah 

Makan Sari Sunda sebesar 0,810. 

g. Pada baris sig (2-tailed), untuk korelasi antara variabel x2 dan variabel y 

didapat angka probabilitas 0,000. Oleh karena angka tersebut di bawah 

0,05, maka H3 diterima. Jadi, terdapat pengaruh sistem informasi 

akuntansi penggajian terhadap keakuratan dan keandalan data dan 

informasi akuntansi di Rumah Makan Sari Sunda sebesar 0,704. 

h. Pada baris sig (2-tailed), untuk korelasi antara variabel x1 dan variabel x2 

terhadap variabel y didapat angka probabilitas 0,000. Oleh karena angka 

tersebut di bawah 0,05, maka H4 diterima. Jadi, terdapat pengaruh 

pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi penggajian terhadap 
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keakuratan dan keandalan data dan informasi akuntansi di Rumah Makan 

Sari Sunda sebesar 0,766. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan sistem pencatatan absensi yang langsung 

terhubung dengan komputer. 

2. Sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi yang telah 

berjalan dengan baik ini hendaknya dipertahankan dan dikembangkan terus 

sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan perusahaan. Dan diharapkan 

sistem informasi akuntansi penggajian dapat memperhatikan kelancaran 

aktivitas penggajian, karena aktivitas penggajian perusahaan yang baik 

merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




