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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang dengan nilai t 

hitung sebesar 3,182, signifikansi 0,002 dan unsur yang paling mendominasi 

sistem pengendalian intern yaitu penilaian risiko.  Hasil ini memberi indikasi 

bahwa SPI telah diterapkan dengan baik pada lingkungan pemerintah Kota 

Palembang terutama dalam hal penilaian risiko dan menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kota 

Palembang. Artinya sistem pengendalian intern yang semakin baik akan 

mencapai tujuan untuk menghasilkan kualitas informasi yang berkualitas 

pada laporan keuangan. 

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang dengan 

nilai t hitung sebesar 5,286, signifikansi 0,000, dan unsur yang paling 

mendominasi kompetensi SDM yaitu perilaku para pegawai. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas informasi 

laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan sistem pengendalian 

intern. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kompetensi SDM sudah cukup 

memadai dilihat dari persentase jawaban mengenai perilaku dan pengetahuan 

pegawai, namun masih kurang dalam hal keterampilan khususnya kurangnya 

keikutsertaan pegawai dalam mengikuti pelatihan terkait penatausahaan 

laporan keuangan. 

3. Sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara 

bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi 
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laporan keuangan nilai F hitung sebesar 18,001 dan nilai signifikansi 0,000. 

Hasil ini memberi indikasi bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian 

intern dan semakin berkompeten sumber daya manusia di lingkungan 

pemerintah Kota Palembang, maka semakin baik pula kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah Kota Palembang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan dalam 

penelitian ini, maka saran penelitian ini antara lain: 

1. Pemerintah Kota Palembang hendaknya mempertahankan dan 

meningkatkan sistem pengendalian intern yang telah berjalan. 

2. Pemerintah Kota Palembang hendaknya mengadakan pelatihan dan diklat 

penyusunan laporan keuangan secara rutin dan sosialisasi yang berkaitan 

dengan peraturan-peraturan keuangan terbaru mengingat latar belakang 

pendidikan pegawai yang beragam dan terdapat pegawai yang tidak 

berasal dari jurusan ekonomi. 

3. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan atau menambahkan 

variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan seperti pemanfaatan teknologi 

informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 


