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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, 

sistem informasi akuntansi yang diterapakanoleh RSBT Pangkalpinang adalah  

system general ledger yaitu, sistem informasi terkomputerisasi yang digunakan 

untuk membuat laporan keuangan, yang telah menyediakan menu-menu sesuai 

dengan kebutuhan transaksi. Sehingga pencatatan transaksi lebih efektif, efisien 

dan ekonomis, Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah:   

1. System general ledger yang diterapkan di RSBT Pangkalpinang sudah 

efektif dimana pegawai hanya bertugas menginput data saja dan secara 

otomatis laporan keuangan langsung muncul seperti bukti 

penerimaan/pengeluaran kas/bank, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, 

neraca, laba/rugi dan saldo harian kas/bank. 

2. System general ledger yang diterapkan sudah efisien karena sumber daya 

dan dana yang dikeluarkan sebanding dengan output yang dihasilkan. 

Fasilitas yang disediakan perusahaan sudah cukup dan baik untuk 

penerapan system general ledger, artinya bahwa dengan fasilitas yang ada 

jika dimanfaatkan secara maksimal oleh user tentukan akan memberikan 

manfaat kepada perusahaan berupa efisiensi dari sytem general ledger. 

3. System general ledger yang diterapkan di RSBT Pangkalpinang sudah  

ekonomis karena secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 
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pengadaan sistem sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh RSBT 

Pangkalpinang, misalnya dalam pembuatan laporan keuangan mudah 

sehingga tidak banyak waktu yang terpakai. Apabila terjadi kerusakan 

terhadap sistem yang mengakibatkan sistem tidak bisa diakses oleh user, 

proses perbaikan masih dapat ditangani oleh tenaga teknis RSBT, sehingga 

tidak ada biaya terduga yang nilainya cukup besar untuk memperbaiki 

sistem yang rusak tersebut. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Selama masa penelitian yang berlangsung di Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang ada beberapa keterbatasan peneliti dalam pengambilan data yaitu: 

1.  Masih terdapat beberapa hal belum seutuhnya terlaksana dalam 

pengumpulam data yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

sehingga ada data yang belum bisa diambil dan dilampirkan oleh penulis 

pada saat membahas penelitian ini karena data tersebut bersifat rahasia dan 

tidak boleh diketahui oleh umum.  

2. Kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi dengan pihak terkait 

khususnya bagian akuntansi sehingga sulit mendapatkan informasi yang 

lebih dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



 
 

67 
 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi penerapan sistem 

akuntansi di Rumah sakit bakti timah (RSBT) Pangkalpinang yang sudah 

dijelaskan di bab sebelumnya saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan segera melakukan perubahan sistem dimana perusahaan harus 

menggunakan sistem yang bisa link ke semua unit-unit yang ada di RSBT 

Sehingga proses transaksi lebih efektif, efisien dan ekonomis. 

2. RSBT Pangkalpinang diharapkan mengadakan diklat bagi pegawai untuk 

mengoptimalkan kembali penggunaan SIA untuk mendukung penerapan 

SIMRS agar mampu menghasilkann informasi keuangan yang berkualitas. 

3. RSBT dapat lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada publiknya 

terutama dalam penyampaian informasi kepada pihak yang memerlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


