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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan CV. 

Cempaka Berkah Rizky Kota Sukabumi. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis 

dari penelitian dan hasil pengelolahan SPSS 24, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t , Sistem Informasi Akuntasi 

berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan CV. 

Cempaka Berkah Rizky dengan menunjukan t hitung 3,097 sedangkan t 

tabelnya sebesar 2,056 yang dihitung menggunakan TINV pada Microsoft 

Excel yaitu t tabel = (0,05,30), sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika 

t hitung < t tabel (3,097< 2,056) maka hipotesi ho ditolak dan H1 diterima. 

Untuk melihat siginikansinya, terlihat dari hasi statistik t tabel pada tingkat 

signikasi 5% dari nilai Sig atau 0,005 <  taraf signikansi 0,05 (5%) yang 

berarti terdapat pengaruh signikan antara Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial. 

2. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t , Pengendalian Internal 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan CV. 

Cempaka Berkah Rizky Kota sukabumi dengan menunjukan angka sebesar 

4,658 sedangkan t tabelnya sebesar 2,056 yang dihitung menggunakan 
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fungsi TINV pada Microsoft Excel yaitu t tabel = (0,05,30), sesuai dengan 

kriteria pengujian bahwa jika t hitung < t tabel (4,658< 2,056) maka 

hipotesis ho ditolak dan H1 diterima. Untuk melihat siginikansinya, terlihat 

dari hasi statistik t tabel pada tingkat signikasi 5% dari nilai Sig atau 0,000 

<  taraf signikansi 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh signikan 

anatara Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.secara 

parsial. 

3. Hasil perhitungan SPSS dari uji ANOVA atau uji F, Sistem Informasi 

Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

CV. Cempaka Berkah Rizky Kota Sukabumi menunjukan bahwa f hitung 

sebesar 16,002 dengan nilai sig = 0,000 sedangkan f tabel sebesar 3,32 

dihitung dengan menggunakan fungsi FINV pada Microsoft Excel  dengan 

tingkat signifikasi 5% (0,05), df1 = 3-1=2 dan df2 = 30-2 = 28 yaitu = 

FINV (0,05,2,28), maka f hitung > f tabel (16,002>3,32) maka Ho ditolak 

dan H1 diterima., dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adapun saran 

yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu : 

1.  Berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi untuk Kualitas Laporan 

Keuangan CV. Cempaka Berkah Rizky Kota sukabumi, harus ada orang 
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yang paham terhadap sistem informasi akuntansi itu sendiri, sehingga 

perusahaan akan terus bisa mengambil keputusan ekonomi yang tepat 

karena adanya kualitas laporan keuangan yang baik  

2. Berkaitan dengan Pengendalian Internal yang ada dalam perusahaan harus 

lebih di atur dengan baik dan ditingkatkan lagi kekompakan antara 

karyawan dan manajer perusahaan supaya perusahaan akan tetap konsisten 

dalam memajukan perusahaan tersebut 

3. Dan buat menjaga kualitas laporan keuangan itu sendiri  manajer 

perusahaan harus adanya selalu pengecek terhadap pencatatan yang 

dilakukan bagian keuangan rutin tiap bulannya supaya meminimalisir 

adanya kecurangan yang terjadi. 


