
 
 

40 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan di PT. Rekayasa Industri, 

selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka dalam hak ini penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian pada 

PT. Rekayasa Industri adalah pejabat terkait, karyawan, divisi human 

capital management dengan dua bagian, yaitu bagian gaji dan personalia, 

serta divisi corporate finance 

2. Dokumen yang digunakan pada sistem informasi akuntansi penggajian di 

PT. Rekayasa Industri yaitu surat tugas, memo persetujuan pembayaran 

gaji, daftar gaji yang tersimpan atau terekam otomatis pada menu SAP, 

slip gaji karyawan dan cash management. 

3. Prosedur yang ditetapkan pada sistem informasi akuntansi penggajian di 

PT. Rekayaa Industri adalah prosedur pejabat terkait, prosedur penugasan 

karyawan, prosedur bagian personalia dan bagian gaji pada divisi human 

capital management serta prosedur validasi hasil pada divisi corporate 

finance. Aktivitas atau prosedur sistem informasi penggajian di PT. 

Rekayasa Industri hampir secara menyeluruh telah terkomputerisasi atau 

berbasis komputer. Hal ini membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih 

mudah, cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. 

4. Pengendalian internal yang ditetapkan pada PT. Rekayasa Industri 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi secara otomatis melalui mesin 

berteknologi canggih seperti fingerprint, aplikasi SAP (System Application 

and Product in data processing)  yang disesuaikan berdasarkan password 

hanya untuk satu orang, perekrutan karyawan baru yang berkompeten dan 

jujur, selain itu, PT. Rekayasa Industri  juga menetapkan pisah tugas atau 

cut off, serta keakuratan, kebenaran dan kelengkapan data. Hal ini dapat 

mengurangi dan  mempermudah pendeteksian apabila terjadi kecurangan, 

berupa karyawan fiktif maupun pencurian. 
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IV.2 Kendala 

Adapun kendala yang saya dapatkan di PT. Rekayasa Industri selama 

melakukan praktik kerja lapangan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan ini 

ialah : 

1. Sulit mendapatkan izin tidak hadir dalam melaksanakan praktik kerja 

lapangan (PKL). 

2. Tidak diberikan izin melakukan input penggajian secara langsung, 

dikarenakan kerahasiaan data-data penggajian karyawan. 

3. Lama waktu diberikannya data-data yang dibutuhkan. 

4. Data-data yang diberikan hanya berupa format, tanpa isi data tersebut 
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