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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pengaruh Kompetensi 

Pengguna dan Pengendalian Internal Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pada 

Pemerintah Kota Bandung, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik 

suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah 

penulis kemukakan dalam bab sebelumnya. 

1. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

bahwa Kompetensi Pengguna memiliki pengaruh terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung . 

2. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

A. Saran Operasional 

1. Untuk mengatasi masalah Kompetensi Pengguna pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Bandung semakin baik, sebaiknya OPD Kota 

Bandung memberikan pelatihan kepada pegawai OPD Kota Bandung 

agar keahlian pegawai dapat meningkat dan dapat lebih memahami dan 

menjalankan tugasnya dengan baik. Karena dengan banyaknya pelatihan 

yang diikuti, pegawai akan lebih memiliki keahlian. 
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2. Untuk mengatasi masalah Pengendaian Internal pada OPD Kota 

Bandung, semakin baik maka sebaiknya OPD melakukan pemantauan 

yang berkala, hal ini diperlukan agar kegiatan operasional pada OPD 

Kota Bandung berjalan dengan baik. 

3. Untuk mengatasi masalah Sistem Informasi Akuntansi pada OPD Kota 

Bandung, sebaiknya sistem yang ada dapat ditambah dan dikurangi 

sesuai dengan kebutuhan pengguna pada OPD Kota Bandung agar 

sistem yang digunakan lebih fleksibel. 

B. Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pemahaman terkait sistem informasi akuntansi 

yang dipengaruhi oleh kompetensi pengguna dan pengendalian 

Internal.serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para 

pembaca. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapatbanyak faktor-

faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan 

dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel independen 

lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sample yang berbeda 

agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang 

diterima secara umum. 

 


