
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Survei pada BKAD Kabupaten Bandung. Dan memiliki hubungan 

yang kuat dan positif, artinya  semakin tinggi pengendalian internal maka 

semakin baik kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Ini sesuai dengan 

fenomena pada BKAD Kabupaten Bandung, pengendalian internal 

meningkat sejalan dengan bertambah baik nya dalam pelaksanaan, akan 

tetapi pengendalian internal yang dilakukan masih saja belum optimal dan 

diragukan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya penaksiran resiko 

pengendalian internal dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan Survei pada BKAD Kabupaten Bandung. Dan memiliki 

hubungan kuat dan positif, artinya semakin baik sistem informasi akuntansi 

maka kualitas laporan keuangan yang di hasilkan akan semakin baik juga. 

Ini sesuai dengan fenomena pada BKAD Kabupaten Bandung, dimana 

pemerintah daerah telah melakukan fungsi sistem informasi akuntansi secara 

baik, akan tetapi dalam menjalankan sistem informasi akuntansi yang 
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dilakukan masih saja belum optimal dan diragukan. Hal ini ditandai dengan 

masih rendahnya jaringan komputer dan komunikasi yang di miliki. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh 

Pengendalian Interal, Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Kualitas 

Laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Bandung, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1) Untuk meningkatkan kualitas laporan keungan diperlukan peningkatan dari 

Pengendalian Internal dari sisi indikator Penaksiran Resiko, dimana pemerintah 

daerah perlu memperkuat peroses pengendlian dan pemikiran pegawai untuk 

tidak mudah terpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam menghasilkan 

suatu data informasi . 

2) Untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan lebih optimal diperlukan 

peningkatan dalam Sistem Informasi Akuntansi dari sisi indikator Dapat Diuji, 

dimana pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas pegawai dan kualitas 

penunjang seperti computer maupun software yang akan di gunkan dalam 

mengasilkan suatu data untuk di ambil menjadi suatu keputusan sehingga hasil 

dapat di uji dengan baik dan di pertanggung jawabkan. 
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5.2.2 Saran Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi 

terutama ilmu pemeriksaan akuntansi mengenai Pengaruh pengendalian 

Internal, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar peneliti 

selanjutnya untuk menambahkan faktor atau variabel lain diluar yang telah 

disampaikan dalam penelitian ini karena masih terdapat banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen selain itu juga menggunakan unit 

analisis ataupun populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh 

kesimpulan yang mendukung teori serta konsep yang ada. 


