
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Akuntansi Gaji dan Upah di hotel Casa d’ Ladera 

Pelaksanaan sistem informasi akuntansi gaji dan upah di hotel Casa d’ 

Ladera sudah cukup memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari: 

1) Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pembagian 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. 

2) Penempatan posisi para pekerja yang tepat dan penggunaan 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu 

menjalankan perusahaan dengan baik. 

3) Formulir sudah diisi dengan benar dan akurat. 

4) Dokumen telah tersimpan dengan baik. 

5) Pencatatan dilakukan secara berkala dan teratur. 

6) Adanya persiapan informasi yang baik, sehingga dapat 

membuat sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan.  
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2.  Peranan Sistem Informasi Akuntansi Gaji dan Upah dalam Upaya 

Mendukung Keakuratan Pembayaran Gaji dan Upah Karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Hotel Casa d’ Ladera, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi gaji dan upah berperan 

dalam keakuratan pembayaran gaji dan upah 

 Hal ini didukung oleh:  

1) Dengan membandingkan t tabel dan t hitung, jika t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak. Dari hasil perhitungan diperoleh t 

hitung 4,180 >  t tabel 1,6695, maka Ho ditolak artinya terdapat 

hubungan yang cukup erat antara sistem informasi akuntansi 

gaji dan upah dengan keakuratan pembayaran gaji dan upah 

karyawan. 

2) Dengan melihat korelasi antara Sistem Informasi Akuntansi 

dan Keakuratan Pembayaran Upah dan Gaji yang meskipun 

hubungannya kurang kuat tapi tetap memiliki peranan. Hal ini 

dapat dilihat dari korelasi sebesar 0.455. 

3) Dengan melihat hasil uji anova ini yang menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi Gaji dan 

Upah dengan Keakuratan Pembayaran Gaji dan upah. 

Hubungannya cukup kuat karena memiliki signifikan lebih 

kecil dari 0.05 yaitu 0.00 dan dengan hasil uji F sebesar 17,470. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama melakukan 

melakukan penelitian dan pembahasan, penulis mencoba mengemukakan saran-

saran antara lain: 

1) Pelaporan dan pengolahan informasi gaji dan upah sebaiknya dilakukan 

melalui sistem komputerisasi. 

2) Pencatatan kartu absen dan kartu jam kerja sebaiknya dilakukan melalui 

sistem komputer. 

3) Sebaiknya disediakan dana yang cukup memadai untuk penyediaan 

software dan hardware sehingga sistem dapat terlaksana dengan baik. 
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