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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil peenlitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan pada pengimplementasian sistem informasi akuntansi penggajian pada 

KP-RI Beringin: 

a. Dokumen yang digunakan pada sistem penggajian telah sesuai dengan 

pendapat dari Mulyadi (2018)  

b. Bagian-bagian yang terdapat dalam prosedur penggajian pada KP-RI Beringin 

belum sesuai dengan ketentuan menurut pendapat dari Krismiaji (2020). 

c. Buruknya sistem pengendalian internal pada KP-RI Beringin dengan 

ditemukannya beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh pegawainya 

koperasi sendiri. Selain itu, kurangnya ketegasan dari seorang manajer dalam 

memberlakukan sanksi dan ketidakmampuan dalam pengendalian resiko yang 

muncul.  

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian  

 Dibawah ini merupakan saran serta implikasi penelitian yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian sistem akuntansi penggajian yang terdapat dalam KP-RI Beringin 

Tuban: 

a. Saran  

Bagi peneliti selanjutnya 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya yang mengangkat topik yang sama dapat mempelajari secara 

seksama terkait dengan sistem akuntansi penggajian di instansi yang berbeda. 

Apabila melakukan penelitian di tempat yang sama yaitu KP-RI Beringin 

disarankan untuk mengangkat topik penelitian yang berbeda seperti analisis 

laporan keuangan untuk mengukur kesehatan koperasi, sistem pengendalian 

internal penggajian, maupun perlakuan akuntansi pendapatan.  

b. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penggajian pada 

KP-RI Beringin diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pada sistem 

penggajian kedepannya. Berikut adalah implikasi dari penelitian ini: 

1. Penggajian merupakan salah satu pengeluaran dengan jumlah yang 

tidak sedikit dalam KP-RI Beringin, oleh karena itu pada tahap presensi 

yang merupakan salah satu penentu besarnya gaji pegawai, KP-RI 

Beringin perlu mengaplikasikan aplikasi cadangan dibandingkan 

dengan laporan kehadiran secara manual karena seiring 

berkembangnya teknologi banyak aplikasi presensi yang bisa diakses 

melalui ponsel masing-masing pegawai.  

2. Pada perhitungan gaji sebaiknya KP-RI Beringin perlu membuat 

kebijakan sanksi yang tepat untuk mendisiplinkan para pegawai yang 

melakukan pemindahan shift dan bagian kasir melakukan pengecekan 
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kembali terhadap memo absensi yang diberikan oleh Manajer. Begitu 

pula tindakan yang sama harus dilakukan juga oleh Manajer.  
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