
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem Informasi akuntansi penggajian (variabel X) berpengaruh 

fositif terhadap kualitas laporan keuangan (variabel Y). hal ini berdasarkan 

hasil penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada perusahaan yang 

diterapkan dengan baik pada perusahaan untuk memajukan perusahaan dan 

mencapai tujuan, visi, misi dalam perusahaan di PT. Pegadaian (Persero). 

Dengan adanya penggunaan teknologi di PT. Pegadaian (Persero) sangat 

membantu untuk proses perhitungan penggajian, apalagi dengan jumlah 

karyawan yang tidak sedikit. Hal ini menjadi pertimbangan agar sistem yang 

dibuat menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah penggunaan 

teknologi yang sudah diterapkan oleh PT. Pegadaian yang menjadi bagian 

dari Sistem Informasi Akuntansi Penggajian: 

a. Pengelolaan Absensi Pegawai 

Pada PT. Pegadaian absensi yang digunakan untuk mengetahui kehadiran 

karyawan sudah menggunakan bantuan teknologi, yaitu mesin finger 

print.  

 



 

b. Perhitungan Daftar Gaji Bulanan 

Untuk perhitungan daftar gaji, PT Pegadaian terkomputerisasi 

menggunakan program SISDAM / SIAGA.  

2. Bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dapat memberikan 

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Karena dengan 

menerapkan prinsip Sistem Informasi Akuntansi Penggajian tentunya segala 

aktivitasnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan Informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, berguna 

untuk penggunaan laporan keuangan dan sebagai alat untuk pengendalian, 

mendukung operasi sehari – hari , mengotorisasi transaksi penggajian secara 

tepat dan benar serta sebagai transaksi secara akurat. Hal tersebut akan 

berdampak kepada laporan keuangan, laporan keuangan akan berkualitas 

karena berisi informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan .  Berdasarkan 

hasil perhitungan koefisien determinasi diatas, diketahui bahwa nilai kd = 

90,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan terhadap kualitas 

laporan keuangan masuk dalam kriteria sedang, dan sisanya 9,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi 

akuntansi penggajian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini 

dibuktikan dengan  laporan keuangan yang setiap tahunnya memiliki 

kenaikan. 

 

 



 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan terkait hasil penelitian adalah sebagi berikut : 

1. Diadakannya evaluasi dan meng-upgrade terhadap sistem yang sudah 

berjalan pada setiap bulannya. Agar  bisa mengetahui apa saja kekurangan 

– kekurangan yang ada dalam menjalankan sistem informasi akuntansi 

penggajian tersebut. 

2. Bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu 

perusahaan. Karena dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian di perusahaan tentunya akan membantu dalam proses 

penggajian karyawan agar lebih akurat, tepat waktu dan relevan  . Hal 

tersebut akan berdampak juga terhadap laporan keuangan, laporan 

keuangan akan berkualitas karena berisi informasi yang akurat, tepat 

waktu dan relevan. Dengan laporan keuangan yang berkualitas pastinya 

akan membantu perusahaan.   

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memvariasikan variabel 

independen atau variabel dependen yang lebih banyak, sehingga 

permasalahan yang ada di perusahaan PT. Pegadaian (Persero) bisa terlihat 

lebih jelas dan rinci apa penyebab bila PT. Pegadaian (Persero) mengalami 

kemajuan dalam bidang usahannya atau mengalami kemunduran dalam 

artian rugi dalam menjalankan usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


