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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi 

untuk efektivitas penggajian karyawan pada RS. Muji Rahayu Surabaya, maka 

dapat ditarik kesimpulan : 

1.Input penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya dokumen yang digunakan cukup 

baik karena sudah menghasilkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses 

penggajian. Tetapi sistem informasi akuntansi penggajian input yang dihasilkan 

dari penggunaan mesin pencatatan waktu dengan cara memasukkan NIP untuk 

melakukan absensi karyawan masih terdapat kelemahan yaitu peluang 

kecurangan atau manipulasi absensi karyawan yang dilakukan dengan cara 

menitipkan absen ke sesama karyawan karena selama kinerja belum terdapat 

pengawasan yang dilakukan pada unit masing-masing bagian pada saat jam 

kerja berlangsung. 

2. Pada proses penggajian yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya sudah 

membentuk jaringan prosedur penggajian yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, 

prosedur pembutan daftar gaji dan prosedur pembayaran gaji. Namun pada proses 

pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji yang bertanggung jawab  hanya 

dilakukan satu bagian yaitu Kasubag Akuntansi dan Pajak.  

3.Output yang dihasilkan oleh penggajian karyawan RS. Muji Rahayu Surabaya 

sudah baik karena dokumen yang dibutuhkan sudah memenuhi untuk sistem 

informasi akuntansi penggajian yaitu daftar gaji karyawan, slip gaji, kas keluar 
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dan juga sudah melakukan penjurnalan khusus dalam  menangani transaksi-

transaksi penggajian. Sehingga pada bagian penggajian tidak mengalami 

kesulitan pada saat penerimaan dokumen yang telah masuk dan dalam membuat 

laporan akhir pada bagian penggajian tidak akan mengalami kesulitan. 

4.Sistem informasi akuntansi penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya belum 

berjalan dengan efektif meskipun input penggajian sudah terdapat dokumen 

akan tetapi proses pengawasan belum dilakukan pada setiap bagian unit masing-

masing. Untuk proses penggajian sudah membentuk jaringan prosedur untuk 

memproses penggajian karyawan tetapi masih adanya perangkapan tugas antara 

fungsi pencatatan waktu dan fungsi pembuatan daftar gaji karyawan yang 

dilakukan oleh satu penanggung jawab yaitu pada Kasubag Akuntansi dan 

Pajak. Output yang dihasilkan sesuai apa yang dibutuhkan untuk sistem 

informasi akuntansi penggajian. 

5.2 Saran 

1.Untuk menghindari adanya manipulasi absensi karyawan perlu adanya 

pengawasan oleh bagian unit masing-masing pada jam kerja karyawan. 

Sehingga RS. Muji Rahayu tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar 

untuk membeli vingger print agar terhindar dari kecurangan atau manipulasi 

absensi. 

2.Agar pengendalian terhadap RS. Muji Rahayu Surabaya lebih optimal dan untuk 

mengurangi resiko penumpukan pekerjaan atau kesalahan pencatatan dan 

memungkinkan adanya manipulasi data selanjutnya terjadi penyelewengan dana 
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maka harus adanya pemisahan fungsi yang terkait pada sistem pemrosesan 

penggajian. 

3.Sebaiknya pada RS. Muji Rahayu Surabaya menambahkan satu fungsi terkait 

yaitu fungsi pencatatan waktu hadir karyawan yang dilakukan oleh Kasubag 

Umum dan SDM dimana bagian ini menangani bagian personalia, sehingga 

pihak RS. Muji Rahayu tidak perlu merekrut karyawan baru. Dan agar terdapat 

pemisahan tugas antara pembuat daftar gaji dengan pencatatan waktu hadir 

karyawan untuk menghindari terjadinya penumpukan pekerjaan dan manipulasi 

data.  

4.Bagi peneliti berikutnya bisa memperluas unit analisis dengan menambahkan 

karyawan medis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


