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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari  hasil penelitian dengan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis pada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon Kabupaten 

Sukabumi untuk menetahui seberapa besar Pengaruh Independensi Audit 

Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahan secara parsial dan simulta, maka dapat di utarakan 

kesimpulan sebagai berikut yaitu: 

1. Independensi Audit internal yang berada di RSUD Jampangkulon sudah 

berjalan dengan baik, karena sudah dilaksanakan dengen benar sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan, dan kualiatas laporan keuangan sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan( PSAK ). Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pengaruh audit internal terhadap kualitas 

laporan keuangan berpengaruh signifikan.Hal ini berdasarkan hasil uji 

hipotesis dengan menggunakan uji t yang menunjukan bahwa t hitung 

untuk audit internal sebesar  3,251 sementara t tabel (Dk = n – k -1) = 1,679 

sehingga t hitung > t tabel. Sementara nilai signifikansi yang didapat adalah 

sebesar 0,002 sehingga Sig< 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan antara variabel Audit internal dengan kualitas 

laporan keuangan. Yang artinya menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

variabel audit internal secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. 
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2. Dalam menjalankan Sistem pengendalian internal RSUD Jampangkulon, 

telah menerapkannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dalam memeriksa kualitas laporan keuangan, menjaga dan mengarahkan 

segala sesuatu agar dalam melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan 

segala program terlaksanakan dengan baik sesuai yang diinginkan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh efektivitas pengendalian 

audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan hasil 

uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang menunjukan bahwa t hitung = 

2,465 sementara t tabel (Dk = n – k -1) = 1,679 sehingga t hitung > t tabel. 

Sementara nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,018 sehingga 

Sig> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif.antara 

variabel efktivitas pengendalian aduit internal dengan kualitas laporan 

keuangan. Yang artinya menunjukan bahwa terdapat pengaruh variabel 

efektivitas pengendalian audit internal  secara parsial terhadap kualitas 

laporan keuangan. Jadi semakin baik penerapan efektifitas pengendalian 

audit internal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.  

3. Dalam pelaksanaan nya RSUD Jampangkulon, telah melakukan  audit 

internal dan efektivitas pengendalian audit internal secara baik, hal itu 

dapat dilihat dari  pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini 

berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan dimana nilai 

R square diperoleh sebesar 0,287 sehingga nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh ( KD = r2 x 100% ) = 2,78%, Dimana setiap kenaikan sebesar 

2,78% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar satu 
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rupiah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji  F yang 

menunjukkan bahwa F hitung = 8,448 sementara F tabel ( DK = n – k -1 ) 

diperoleh sebesar 3,220 yang mana F hitung lebih besar dari F tabel. 

Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,001 sehingga sig < 0,05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu audit internal dan 

efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang bisa dapat 

diberikan untuk mengantisipasi permasalah dalam audit internal dan 

efektivitas pengendalian audit internal dan juga untuk lebih meningkatkan 

lagi tidak ada salahnya melakukan hal – hal sebagi berikut yaitu:  

1. Dibutuhkannya kerjasama yang baik antara team Audit Internal, yang 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan yang baik dan 

berkembang sesuai yang diharapkan juga direncanakan. 

2. Diberikan pengertian dan pemahaman tentang bagaimana Kualitas 

Laporan Keuangan Perusahaan yang baik kepada semua karyawan, 

agar tidak terjadi kesalahan di masalalu dan tidak mengulanginya di 

masa mendatang. 

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya supaya melakukan  penelitian  

ke perusahaan-perusahaan lain atau dengan menambah variable - 

variable lain untuk menunjukan konsistensi dari hasil penelitian, yang 
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bisa mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan secara 

respresentatif dan juga mampu memprediksi Kualitas Laporan 

Keuangan dengan lebih akurat. 

 


