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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa semua komponen sistem informasi akuntansi mulai dari orang yang 

mengopersikan sistem, prosedur dan instruksi yang digunakan, data mengenai 

organisasi, perangkat lunak yang digunakan, infrastruktur teknologi 

informasi, dan pengendalian internal yang ada di MTs Hasyim Asy’ari 

Bangsri secara praktik sudah dapat mendukung pencapaian tujuan sistem 

informasi akuntansi sekolah, sehingga dalam proses menjalankan organisasi 

sehari-hari dapat dilakukan dengan mudah dan dalam penyampaian 

laporannya tepat waktu. 

Sistem informasi akuntansi penggajian karyawan di MTs Hasyim 

Asy’ari Bangsri bersumber dari dana Komite Sekolah. Dalam pemberian gaji 

kepada pegawai, bendahara komite sekolah telah mendapat otorisasi dari 

kepala sekolah. 

Bendahara MTs Hasyim Asy’ari Bangsri mampu menyediakan 

informasi penggajian bagi pegawai, kepala sekolah, komite sekolah, dan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara 

tepat waktu pada setiap bulannya. Semua komponen sistem informasi 

akuntansi mulai dari orang yang mengopersikan sistem, prosedur dan 

instruksi yang digunakan, data mengenai organisasi, perangkat lunak yang 

digunakan, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal yang 
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ada di MTs Hasyim Asy’ari Bangsri secara praktik sudah sesuai dengan 

komponen Sistem Informasi Akuntansi pada penggajian pegawai di MTs 

Hasyim Asy’ari Bangsri. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti sudah berusaha semaksimal 

mungkin dalam mengerjakan penelitian, namun peneliti menyadari bahwa 

penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan memiliki 

keterbatasan, yakni keterbatasan waktu dalam mencari data dan untuk 

mendapatkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, 

peneliti melakukan wawancara pada narasumber, sehingga ada kemungkinan 

informasi yang diberikan narasumber mengandung pendapat pribadi dari 

narasumber. Peneliti tidak mendapatkan informasi tentang juklat dan juknis 

dari Provinsi tentang penggajian pegawai. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan 

saran untuk MTs Hasyim Asy’ari Bangsri yaitu MTs Hasyim Asy’ari 

Bangsri diharapkan mampu mempertahankan sistem penggajian yang sudah 

dijalankan, karena sistem pemberian gaji di MTs Hasyim Asy’ari Bangsri 

sudah sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi pada penggajian. 

  


