
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan pernyataan 

standar akuntansi keuangan 45 dan pengendalian intern terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pernyataan standar akuntansi keuangan 45 pada yayasan non profit dalam 

bidang pelayanan masyarakat di kota Bandung sudah diterapkan dengan 

baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan pernyataan standar 

akuntansi keuangan 45 berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan, dimana semakin baik penerapan pernyataan standar akuntansi 

keuangan 45 akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. 

2. Pengendalian intern pada yayasan non profit dalam bidang pelayanan 

masyarakat di kota Bandung sudah sangat baik. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pengendalian intern  berpengaruh terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan, dimana semakin baik pengendalian intern 

akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. 

3. Secara bersama-sama penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 

45 dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi 

laporan keuangan. Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 45 

dan pengendalian intern secara bersama-sama memberikan kontribusi atau 
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pengaruh sebesar 90,7% terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

pada yayasan non profit dalam bidang pelayanan masyarakat di kota 

Bandung.   

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran sebagai berikut yaitu :  

1. Organisasi Yayasan  

Bagi organisasi organisasi nirlaba salah satunya  yayasan lebih 

ditingkatkan menggunakan nilai perolehan juga menggunakan audit 

internal secara terpisah  dalam pelaporan laporan keuangan dengan 

mengacu pada PSAK 45 sehingga laporan yang dihasilkan dapat 

memberikan informasi yang handal bagi stakeholders seperti para 

penyumbang dan dengan menerapkan PSAK 45 akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba seperti yayasan. 

2. Peneliti 

Agar hasil penelitian bisa lebih maksimal, objek dan unit penelitian yang 

digunakan sebaiknya lebih dari satu organisasi nirlaba dan jumlah yang 

menjadi responden juga lebih diperbanyak. Hal ini dapat lebih 

mengembangkan model penelitian sehingga pengaruh penerapan PSAK 45  

tentang pelaporan laporan keuangan organisasi nirlaba dan pengendalian 

Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan studi pada yayasan di 

Kota Bandung dapat ditinjau baik dari sisi pandang pengumbang dana. 
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