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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan 

Akuntansi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan sebagai berikut : 

 

1. Tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai pengetahuan 

akuntansi pada Charlie Queens Petshop Garut dapat dikatakan cukup baik. 

Artinya dengan pengetahuan akuntansi yang cukup, dapat berdampak pada 

kualitas laporan keuangan pada Charlie Queens Petshop Garut. Namun, 

masih terdapat kelemahan pada indikator pengetahuan akuntansi di Charlie 

Queens Petshop Garut yang menyebabkan pengetahuan akuntansi belum 

maksimal. Salah satunya yaitu pemilik mengatur keuangan dengan 

pengetahuan akuntansi yang minim dan hanya sekedar mempedulikan 

pendapatan yang melebihi modal awal tanpa memperhatikan laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan usaha, hal ini menunjukkan bahwa 

masih terdapat kelemahan dalam indikator komunikasi pada pengetahuan 

akuntansi di Charlie Queens Petshop Garut . 
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2. Tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai kualitas sistem 

informasi akuntansi pada Charlie Queens Petshop Garut dapat dikatakan 

cukup baik. Artinya dengan kualitas sistem informasi akuntansi yang baik, 

dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pada Charlie Queens 

Petshop Garut. Namun, masih terdapat kelemahan pada indikator kualitas 

sistem informasi akuntansi di Charlie Queens Petshop Garut yang 

menyebabkan kualitas sistem informasi akuntansi belum maksimal. Salah 

satunya yaitu bahwa belum bisa memaksimalkan peluang teknologi dalam 

mengembangkan usahanya dengan sistem yang belum terintegrasi sehingga 

kualitas laporan keuangan belum maksimal, hal ini menunjukkan bahwa 

masih terdapat kelemahan dalam indikator efisien pada kualitas sistem 

informasi akuntansi di Charlie Queens Petshop Garut. 

 

3. Tanggapan responden terhadap pernyataan mengenai kualitas laporan 

keuangan pada Charlie Queens Petshop Garut dapat dikatakan cukup baik. 

Artinya laporan keuangan yang dihasilkan pada Charlie Queens Petshop 

Garut sudah cukup baik didukung oleh pengetahuan akuntansi dan kualitas 

sistem informasi akuntansi cukup baik pula. Namun, masih terdapat 

kelemahan pada indikator kualitas laporan keuangan di Charlie Queens 

Petshop Garut yang menyebabkan kualitas laporan keuangan belum 

maksimal. Salah satunya yaitu laporan keuangan belum disusun dan 

disajikan secara sistematis sesuai dengan pemahaman pengguna laporan 

keuangan, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam 
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indikator dapat dipahami pada kualitas laporan keuangan di Charlie Queens 

Petshop Garut. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain 

sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan sebaiknya memperluas area survey pada lebih banyak lagi UMKM 

pengguna sistem informasi. Sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak dan 

hasil yang lebih akurat, serta dapat melengkapi penelitian dengan metode analisis 

jalur atau yang lebih kompleks seperti SEM PLS.



 

  

 


