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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pengendalian 

intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualiats laporan keuangan 

BLUD (Studi pada RSUD Kayuagung). Berdasarkan hasil penelitian, maka 

kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan badan layanan umum RSUD Kayuagung. 

Semakin baik penerapan pengendalian intern, maka kualitas laporan 

keuangan BLU akan semakin baik. 

2. Kompetensi sumber saya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan badan layanan umum RSUD Kayuagung. 

Semakin baik kemampuan sumber daya manusia, maka kualitas laporan 

keuangan BLU akan semakin baik. 

3. Pengendalian Intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan layanan 

umum daerah RSUD Kayuagung dengan kontribusi sebesar 60,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan, semakin baik penerapan 

pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia maka kualitas 

laporan keuangan semakin baik. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis dapat meberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi RSUD Kayuagung, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi 

dan pertimbangan dalam proses penyusunan laporan keuangan agar tercapai 
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kualitas laporan keuangan yang baik. Dalam hal meningkatkan kualitas 

laporan keuangan badan layanan umum daerah yaitu RSUD Kayuagung agar 

dapat melakukan pemantauan kembali terhadap pengawasan pengendalian 

intern yang sudah berjalan saat ini dan pimpinan RSUD Kayuagung dapat 

melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap 

kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan. Kemudian dalam masalah kompetensi SDM, pegawai 

keuangan sebaiknya diberikan peningkatan pengetahuan dan keahlian 

melalui seminar atau pelatihan. 

2. Penelitian ini terbatas pada pengendalian intern dan kompetensi sumber daya 

manusia saja, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain 

seperti sistem pengawasan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi 

serta dapat menggunakan metode seperti wawancara langsung dan observasi 

lapangan dan lain-lain. 

3. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


