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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Pengaruh 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Subang)”, makadapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengendalian internal. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan 

penelitian Reza Ali Akbar (2014) serta penelitian yang dilakukan oleh Faristina 

Rosalin dan Warsito Kawedar (2011). Akan tetapi, hasil penelitian berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur 

Afiah (2010). 

2. Secara parsial sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sobur 

Nurhidayat (2012), Reza Ali Akbar (2014) dan Angga Dwi Permadi (2013). 

3. Secara parsial pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Mailani fadilah (2013) dan Faristina Rosalin, 

Warsito Kawedar, S.E., M.Si (2011). Akan tetapi, hasil penelitian berbeda 

dengan yang dilakukan oleh Reza Ali Akbar (2014). 

4. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal. Hasil 

penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh reza Ali Akbar 

(2014), Muhamad Nuryanto dan Nunuy nur Afiah (2010).    

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yaitu: 

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di 

lingkungan Pemda Kabupaten Subang agar lebih ditingkatkan dengan 

mengadakan pelatihan mengenai aplikasi SIPKD.  

2. Penyempurnaan aplikasi SIPKD sehingga dapat menangani keseluruhan 

pengelolaan keuangan daerah. 
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3. Diharapkan para kepala SKPD dapat lebih berkomunikasi dengan para staf 

yang dipimpinnya, lebih jelas dalam pemberian wewenang penugasan kepada 

para staf yang ada sehingga tidak akan terjadi penumpukan tugas. 

4. Diharapkan pengendalian internal di setiap SKPD Kabupaten Subang lebih 

ditingkatkan kembali karena mendapatkan masih banyak kesalahan-kesalahan 

yang tidak terkontrol. 

5. Kualitas laporan keuangan Pemda Kabupaten Subang yang masih mendapatkan 

opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) agar lebih ditingkatkan kembali 

sehingga mendapatkan opini yang lebih baik.  

6. Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari penelitian ini yakni kurang 

banyaknya subyek yang diteliti sehingga data yang diolah sangat terbatas. 

Penulis menyarankan kepada peneliti lain yang berminat mengadakan 

penelitian selanjutnya dengan memasukkan faktor-faktor lain selain SIPKD dan 

pengendalian internal yang dianggap lebih berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan seperti komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, 

dan teknologi informasi. 

7. Penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mencoba mencari 

instrumen dari variabel yang sama, tetapi dari ahli yang berbeda. 

8. Dan diharapkan penelitian yang akan datang menggunakan penelitian kualitatif 

untuk menggali informasi yang tidak tertangkap dari penelitian kuantitatif dan 

agar diperoleh hasil yang lebih mendalam. 

 


