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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pengendalian internal pada bank umum syariah di Kota

Bandung sudah diterapkan dengan baik, kelemahan yang masih ditemukan

dalam penerapan pengendalian internal adalah pembagian tugas dan proses

pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Begitu juga

dengan gaya kepemimpinan telah berjalan dengan baik, kelemahan yang

masih ditemukan adalah perilaku pimpinan yang bisa mendorong

karyawan untuk menjadikan pemimpin tersebut sebagai panutan. Untuk

kinerja sistem informasi akuntansi sendiri, perusahaan sudah memiliki

kinerja sistem informasi akuntansi yang memadai atau baik, kelemahan

yang masih ditemukan dokumen perusahaan yang masih relatif sulit untuk

diakses.

2. Penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan kinerja sistem informasi akuntansi. Penerapan pengendalian

internal yang semakin baik dapat meningkatkan kinerja sistem informasi

akuntansi.
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3. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja

sistem informasi akuntansi. Baiknya penerapan gaya kepemimpinan pada

perusahaan dapat meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran yang

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian internal yang masih lemah terutama menyangkut

pembagian tugas dan proses pencatatan atas setiap transaksi dapat

ditingkatkan dengan cara penempatan pegawai yang sesuai dengan

pendidikan dan pengalamannya, sehingga dapat melakukan proses

pencatatan setiap transaksi dengan tepat dan benar. Gaya kepemimpinan

yang belum baik dapat ditingkatkan dengan cara memberi teladan atau

contoh yang baik pada karyawan, serta menerapkan sistem informasi yang

mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kinerja sistem

informasi akuntansi dipengaruhi oleh penerapan pengendalian internal dan

gaya kepemimpinan. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh

manajemen perusahaan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja sistem

informasi akuntansinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Subjek penelitian ini hanya terbatas pada bank umum syariah di Kota

Bandung. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak subjek

penelitian sehingga dapat meningkatkan jumlah responden penelitian.
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