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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT. Pratama Abadi Industi 

JX Sukabumi akan disimpulkan bahwa: 

1. Dalam penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan 

sudah baik dan sesuai karena di perusahaan ini sudah menggunakan sistem 

komputerisasi. Dimana sistem komputerisasi dapat mempermudah tugas 

dan memperlancar semua pekerjaan untuk setiap bagian yang berkaitan 

dengan penggajian dan pengupahan, dimulai dari proses data yang berasal 

dari pencatatan waktu hadir karyawan sebagai dasar perhitungan gaji dan 

upah sampai dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. 

2. Fungsi dan bagian pada sistem penggajian dan pengupahan dilakukan 

secara terpisah oleh departemen berbeda. Adapun untuk fungsi yang 

dilakukan oleh satu departemen tetapi untuk PIC/penanggungjawab dari 

fungsi tersebut terpisah dan memiliki bagian masing-masing. Untuk fungsi 

penggajian dilakukan oleh bagian payroll departemen personalia, dan 

untuk fungsi keuangan dilakukan oleh departemen Accounting. Selain itu 

perusahaan dapat mengidentifikasi resiko utama dalam siklus penggajian 

dan evaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian internal dalam 

pengelolannya. 
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3. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan sudah 

baik. Hanya saja ada beberapa dokumen yang tidak digunakan di 

perusahaan ini. Misalnya, amplop gaji. Di perusahaan ini tidak 

menggunakan amplop gaji karena dalam proses pembayaran gaji dan upah 

dilakukan dengan cara mentransfer gaji dan upah ke rekening masing-

masing karyawan. 

4. Pelaksanaaan prosedur dalam sistem penggajian dan pengupahan 

dilakukan sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa prosedur 

penggajian dan pengupahan sudah sesuai dan berurutan. 

5. Catatan yang digunakan banyak yang tidak sesuai, karena perusahaan 

sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses penggajian dan 

pengupahan. 

6. Dalam pengawasan atau pengendalian internal terkait proses penggajian 

dan pengupahan sudah baik, hal tersebut dapat dilihat bahwa beberapa 

kegiatan khususnya dalam penggajian dilakukan oleh beberapa bagian, 

dimulai dari proses data kehadiran karyawan yang diperoleh dari sistem 

database mesin fingerprint dan sudah dilakukan verifikasi oleh admin 

personalia dilapangan, kemudian mulai dilakukan perhitungan gaji dan 

upah oleh bagian payroll dan menghasilkan rekap daftar gaji dan upah. 

Sebelum rekap daftar gaji dan upah diserahkan kebagian accounting, maka 

bagian payroll harus memastikan data yang dihasilkan benar-benar sesuai. 

Untuk bagian accounting, sebelum rekap daftar gaji dan upah diserahkan 
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ke bank BNI, rekap daftar gaji dan upah tersebut dicek kembali untuk 

ketilitiannya dan diserahkan kepada pimpinan untuk diapproval.  

1.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung dan 

fakta yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun saran yang diberikan kepada 

perusahaan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan agar meningkatkan dalam pembaharuan sistem semua bagian 

yang berkaitan dengan penggajian dan pengupahan baik itu di departemen 

personalia sampai dengan departemen accounting, demi kelancaran dalam 

proses pembayaran gaji dan upah karyawan selain itu meminimalisir 

Salary Compline yang terjadi setiap bulannya. 

2. Dalam segi pengendalian internal, perusahaan lebih meningkatkan dalam 

pemberian sanksi kepada semua karyawan. Baik itu dikarenakan 

melanggar SOP perusahaan atau dalam pelaksanaan ketika sudah 

memasuki jam kerja tetapi ada beberapa karyawan yang masih berlalu 

Lalang diluar job desk nya. 

3. Di dalam tim payroll yang terdiri dari 10 officer yang didedikasi untuk 

memproses penggajian dan pengupahan sebaiknya di tambah satu 

karyawan utuk pic finger scan setting, dimana pic ini merangkap tugas dan 

tanggungjawab yang lebih banyak. Untuk mempermudah pendaftaran 

finger karyawan mutasi antar departemen, rotasi dan karyawan yang telah 
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kembali dari cuti melahirkan supaya lebih efektif dalam melakukan 

tanggungjawab. 

4. Sebaiknya manajemen khususnya untuk bagian payroll, melakukan 

training tentang prosedur di payroll ke bagian admin di produksi, karena 

ada kasus karyawan yang memberikan SKD (Surat Keterangan Dokter) 

lewat dari waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu mengajukan cuti/ 

ijin khusus, SKD (Surat Keterangan Dokter) Sangat penting dalam semua 

aspek untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan pembayaran gaji. 

5. Dalam aspek pengajuan jam lembur, khusus untuk pimpinan produksi 

lebih memperhatikan dalam prosedur pengajuan jam lembur, baik total 

karyawan dan total jam lembur yang akan dilaksanakan. Karena masih 

teradapat kasus dalam pengajuan lembur terdapat ketidaksesuaian antara 

pengajuan dan aktual karyawan lembur. Sehingga mengharuskan pimpinan 

membuat laporan penyesuaian (Adjusment). 

6. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan, sebaiknya penulis 

menyarankan menambah variabel baru kemudian untuk lokasi penelitian 

dilakukan di sector berbeda. 


