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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis 

pada “PT Ekadhrama Tape Industries, Tbk” yang bergerak di bidang pembuatan 

kertas Continuouns Form computer dan produk kertas lainya, penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Akuntansi penggajian telah dilaksanakan dengan memadai. 

Hal ini didukung dari adanya hal-hal sebagai berikut: 

 Adanya formulir-formulir yang dibuat dan dirancang khusus untuk proses 

penerimaan karyawan, prosedur pencatatan waktu dan prosedur 

penggajian. 

 Catatan-catatan tentang aktivitas penggajian yang memadai pada staf 

bagian akuntansi sehingga setiap akibat material yang disebabkan oleh 

aktivitas penggajian dapat dikendalikan dengan baik. 

 Prosedur pengendalian atas gaji dan upah yang diterapkan oleh 

perusahaan, secara umum telah cukup memadai, ini terlihat dengan 

adanya: 

a) Struktur organisasi dengan pemisahaan fungsi dan tanggung jawab 

yang jelas 

b) Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 

c) Perusahaan melakukan praktek-praktek yang sehat. 
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d) Perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya. 

 Setiap bagian yang berkaitan dengan aktivitas penggajian telah membuat 

laporan secara periodik dan disampaikan kepada direktur. 

2. Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan perusahaan memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menunjang ketepatan waktu pembayaran gaji dan 

upah. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan dari analisis statistik yang 

menunjukkan jumlah 86,3%, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa sistem 

informasi akuntansi pada “PT Ekadharma Tape Industries Tbk” mempunyai 

peranan yang sangat berperan dalam menunjang ketepatan waktu pembayaran 

gaji dan upah karyawan (karena dekat dengan angka 100% yang menunjukkan 

bahwa sistem informasi akuntansi penggajian sangat berperan penting dalam 

perusahaan). Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntasi sangat berperan dalam menunjang ketepatan waktu 

pembayaran gaji dan upah. 

 

5.2 Saran 

setelah melakukan penelitian dan mempelajari data-data perusahaan, penulis 

ingin memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermafaat bagi “PT 

Ekadharma Tape Industries, Tbk” agar peranan sistem informasi akuntansi 

penggjian yang diterapkan dapat mendukung ketepatan waktu pembayaran gaji 

dan upah kepada karyawan. Saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Sistem Informasi Akuntansi penggajian yang diterapkan oleh “PT Ekadharma 

Tape Industries, Tbk” harus dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan baik 

mengenai keandalan dan kebenaran data akuntansi maupun karyawan yang 

kompeten dan dapat dipercaya. 

2) Harus lebih dipertahankan ketelitian pencatatan gaji dan upah agar 

pembayaran gaji dan upah lebih akurat. 

3) Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan baru harus 

dipertahankan, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

dipertahankan. 

4) Dalam proses penerimaan karyawan baru, psikotest yang dilakukan oleh 

perusahaan harus dapat dipertahankan untuk menjaga kualitas sumber daya 

manusia yang telah ada. 
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