BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Implementasi Good Corporate
Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota
Bandung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan, dimana semakin baik good corporate governance maka
kualitas laporan keuangan akan meningkat dan begitu sebaliknya.
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan, dimana semakin baik sistem pengendalian internal, maka
kualitas laporan keuangan akan ikut meningkat dan begitu sebaliknya.
3. Salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
diantaranya adalah dengan menerapkan good corporate governance dan
sistem pengendalian internal dengan baik. Karena dari hasil penelitian,
dua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan.
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5.2

Saran

5.2.1

Saran Operasional
Berdasarkan kesimpulan 5.1, yang menunjukkan bahwa permasalahan pada

kualitas laporan keuangan karena kondisi implementasi good corporate governance
dan sistem pengendalian internal yang masih belum terpenuhi, maka disarankan
sebagai berikut:
1) Indikator pada implementasi Good Corporate Governance khususnya pada indikator
transparansi diupayakan untuk ditingkatkan dengan cara pengambilan keputusan
harus dilakukan secara terbuka. Sehingga Good Corporate Governance menjadi
lebih baik untuk secara bersamaan berdampak pada Peningkatan Kualitas Laporan
Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (persero) kota Bandung.
2) Indikator pada Sistem Pengendalian Internal yang berkualitas khususnya pada
indikator aktivitas pengendalian diupayakan untuk menginventarisasi fisik terhadap
asset, selanjutnya indikator penilaian risiko diupayakan pihak perusahaan khusunya
manajemen perusahaan harus lebih bisa melakukan penilaian risiko dengan baik .
Karena Sistem Pengendalian Internal yang berkualitas akan berdampak pada
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (persero) kota
Bandung.

5.2.2

Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan
dan pemahaman terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan
Implementasi Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Intenal,
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serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para
pembaca.
2) Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama,
dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini
agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara Good Corporate
Governance dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan
Keuangan. Peneliti selanjutnya dapat menggunkan metode penelitian yang
sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan
berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori
dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun
peneliti-peneliti terdahulu.

