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BAB V 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Simpulan 

 

Penelitian ini meneliti mengenai sistem pengendalian internal dan 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah pada pemerintah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. 

Setelah melakukan beberapa analisis, maka hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 
1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukan bahwa sistem 

pengendalian internal yang diterapkan sudah baik, namun belum 

dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Sistem pengendalian internal 

wajib dilakukan guna memberikan informasi laporan keuangan yang lebih 

akurat dikarenakan bahwa manfaat dari pengendalian internal dalam 

melakukan setiap transaksi yang dikerjakan oleh pegawai harus 

mempunyai sikap yang jujur, selain itu sistem pengendalian internal dapat 

memperlancar tugas-tugas satuan kerja khususnya pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab, dengan adanya sistem pengendalian 

internal dapat mengaplikasikan undang-undang yang diterapkan oleh 

pemerintah maupun daerah guna memperoleh laporan keuangan yang 

akuntabel dan transparan. 
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2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukan 

bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah mencakup memberikan 

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan 

sehingga tidak terjadi penyimpangan di dalamnya, selain itu dengan 

adanya penerapan akuntansi keuangan daerah dapat memberikan 

informasi mengenai cara memperoleh dan mengalokasikan sumber 

penerimaan yang sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dilakukan, 

dan memberikan informasi mengenai suatu unit kerja dalam mendanai 

dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

 
5.2 Saran 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 

saran sebagai berikut : 

 
1. Meningkatkan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan Sistem 

pengendalian internal dapat berjalan dengan baik, serta memahami 

prosedur dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan (SAP) standar akuntansi pemerintah 

untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi/instansi pemerintah. 

 
2. Untuk penelitian selanjutnya, supaya dapat mempertimbangkan 

atau menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

Kualitas laporan Keuangan Pemerintah yang belum diteliti dalam 

penelitianini. 


