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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

Badan Layanan Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini 

sesuai dengan hasil analisis data sebagai berikut : 

1. Pengendalian Internal pada BLU termasuk dalam kriteria baik berdasarkan 

perhitungan, hal ini dapat juga dilihat dari kelima komponen (dimensi) 

yang diteliti dalam pengendalian internal yaitu : 

a) Lingkungan pengendalian 

Pegawai/karyawan dalam menjalankan aktivitas mengikuti dan 

mentaati standar etika. Fungsi pengendalian intern  dilaksanakan oleh 

manajer dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang 

memadai. Dewan atau Komite Audit BLU terlibat langsung dalam 

pengawasan serta tindakan. Struktur organisasi yang ada pada BLU 

bermanfaat dalam pemahaman tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

bagi semua pegawai/karyawan, dan dalam mengambil suatu tindakan 

mengetahui secara pasti sebab ataupun akibat dari setiap tindakan. 
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b) Penilaian resiko 

BLU mampu untuk identifikasi resiko terkait pengendalian resiko yang 

berhubungan dengan pengendalian internal. Mereview resiko yang telah 

terjadi agar tepat dalam mengambil tindakan, serta resiko yang terjadi 

dikelola sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. 

c) Aktivitas pengendalian 

Dalam mennjalankan aktivitas BLU melakukan pemisahan tugas 

sesuai dengan bidangnya karyawan/pegawai masing-masing. 

Keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen BLU berdasarkan setiap 

transaksi dan aktivitas yang terjadi. 

d) Informasi dan komunikasi 

Karyawan/pegawai BLU dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Menyampaikan/melaporkan secara 

menyeluruh terhadap segala aktivitas kegiatan yang terjadi. Melakukan 

peninjauan ulang atas transaksi yang dilakukan untuk mencegah 

kesalahan. 

e) Pemantauan 

BLU melakukan pemantauan intens pada setiap pekerjaan hingga 

pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Evaluasi secara khusus atas 

setiap kondisi yang berbeda. Evaluasipun dilakukan terpisah sesuai 

dengan bidang masing-masing sesuai, serta melakukan perbaikan 

kesalahan yang dilakukan setelah dilakukan proses audit 
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2. Kualitas Laporan Keuangan BLU termasuk dalam kriteria sangat baik 

berdasarkan perhitungan, hal ini dapat juga terlihat dari keempat 

komponen (dimensi) yang diteliti dalam kualitas laporan keuangan yaitu : 

1) Relevan 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BLU menyediakan informasi 

aktivitas keuangan di masa lalu dan masa depan yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan. 

2) Andal 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BLU memberikan informasi 

yang bebas dari pengertian salah saji atau kesalahan material. 

3) Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BLU, dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan 

entitas lainnya. 

4) Dapat Dipahami 

Pemakai laporan keuangan BLU dapat memahami atas informasi 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

3. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pada BLU. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan simpulan yang telah 

diperoleh, maka penulis memberikan saran diantaranya: 

1. Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel pengendalian internal hasil 

penelitian yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan 

termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menggambarkan bahwa 

pengendalian internal yang ada dapat meningkatkan kualitas dari laporan 

keuangan yang dihasilkan, namun seperti yang sudah diungkapkan pada 

Bab IV bahwa, peran dewan atau komite audit BLU perlu ditingkatkan 

dalam keterlibatan langsung dalam pengawasan serta tindakan, penilaian 

atas signifikansi resiko dan kemungkinan terjadinya harus ditingkatkan 

kembali, serta perlu diperhatikan pemantauan pekerjaan secara rutin; 

2. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

serupa dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu 

dengan meneliti variabel lain yang terkait dengan kualitas laporan 

keuangan agar penelitian dapat menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan, selain itu peneliti menyarankan 

untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak sampel agar hasil 

yang didapatkan lebih baik lagi. 


