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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi 

akuntansi, kerjasama tim dan pengendalian internal terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah 

koperasi yang terdaftar di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan 60 

responden dari 12 koperasi yang masing-masing koperasi terdapat lima 

pengurus koperasi.  

Berdasarkan semua proses penelitian yang telah dilakukan maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan koperasi. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya 

penggunaan SIA maka ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan semakin tepat dan laporan keuangan menjadi berguna 

bagi pengguna laporan keuangan.  

2. Kerjasama Tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan koperasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya koordinasi tim yang 

dilakukan oleh manajemen maka penyampaian laporan keuangan 



92 
 

semakin tepat dan laporan keuangan tidak akam kehilangan 

manfaatnya untuk pengguna laporan keuangan.  

3. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan koperasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang 

dilakukan maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

pun semakin tepat dan informasi dalam laporan keuangan 

dibutuhkan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan.    

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang 

dapat diambil yaitu:  

1. Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari input, proses dan output. Penggunaan SIA ini penting 

dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Mulai dari 

pencatatan, pengelompokkan, dan lainnya itu terdapat dalam SIA. 

Penggunaan SIA yang semakin meningkat dan terintegrasi dengan 

baik maka terciptanya penyampaian laporan keuangan yang 

semakin tepat waktu sehingga laporan keuangan dapat diandalkan.  

2. Kerjasama Tim dilakukan oleh pengurus koperasi atau pihak 

pengelola koperasi untuk mencapai target penyusunan laporan 

keuangan hingga penyampaiannya tepat waktu. Kerjasama tim ini 

akan semakin tercipta dengan komunikasi antar sesama individu 
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dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penyampaian 

laporan keuangan semakin tepat waktu.   

3. Pengendalian internal dibentuk oleh pengelola untuk terciptanya 

prosedur penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 

Pengendalian internal yang efektif dan efisien ini akan 

mengakibatkan terhadap penyusunan laporan keuangan semakin 

tepat waktu.  

    

C. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya mengenai ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan, yaitu:  

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek koperasi dengan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel di 

luar wilayah Kota Tangerang ataupun di kota-kota besar lainnya.   

3. Jika peneliti selanjutnya menggunakan replikasi kuesioner dalam 

bentuk bahasa inggris, maka perlu penerjemahan yang baik dalam 

tiap-tiap butir pernyataan. Bahasa yang mudah dipahami oleh 

responden akan menghasilkan tanggapan dan hasil penelitian yang 

baik. 
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b. Bagi Pengurus Koperasi 

1. Pengurus koperasi harus mengerti SIA agar penyusunan laporan 

keuangan terintegrasi dan berguna bagi pengguna laporan 

keuangan. 

2. Pengurus koperasi harus selalu berkomunikasi saling bertukar ide 

atau pikiran satu dengan yang lainnya. Dalam kerjasama tim, 

pemecahan masalah diselesaikan secara musyawarah dan tidak 

dibenbankan kepada satu orang. 

3. Pengurus koperasi harus menjalankan sebaik mungkin 

pengendalian internal yang telah dibuat. 


