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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai 

Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan hasil 

penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagaiberikut: 

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan 

pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan hasil uji secara parsial (Uji 

t) variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menunjukkan 

bahwa nilai Thitung sebesar 2,333 lebih besar dari Ttabel sebesar 2,001, 

dengan tingkat signifikansi 0,023. Hal ini berarti semakin baik Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah maka akan meningkatkan nilai 

informasi laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.  

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah 

Kota Palembang. Berdasarkan hasil uji secara parsial (Uji t) variabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang menunjukkan bahwa nilai 

Thitung 5,501 lebih besar dari Ttabel sebesar 2,001 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi maka nilai informasi laporan 

keuangan pemerintah yang dihasilkan akan meningkat.  

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasisecarasimultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota palembang 

berdasarkan hasil uji secara simultan (Uji f) yang menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung 39,531 lebih besar dari Ftabel  sebesar 3,18 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam membuat laporan 
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keuangan, dan dimanfaatkannya Teknologi Informasi dengan baik, 

maka instansi pemerintah khusunya dalam hal ini OPD Dinas Kota 

Palembang, maka akan semakin baik nilai informasi laporan keuangan 

pemerintah yang akan dihasilkan. Berdasarkan hasil perhitungan pada 

tabel koefisien regresi, nilai R Square yang didapat adalah sebesar 

0,573 atau sebesar 57,3%. Hal ini berarti, secara simultan, variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yakni sebesar 57,3%. Ini berarti bahwa Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi telah 

dilakukan dan dimanfaatkan dengan baik di lingkungan Pemerintah 

Daerah. Sedangkan sisanya (100% - 57,3% = 42,7%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan di model ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari simpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 

beberapa saran yang diberikan penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas 

sebagai berikut: 

1. Bagi instansi pemerintah 

Agar meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dan 

meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah baik pada 

setiap instansi, diperlukan pelatihan atau workshop secara 

berkelanjutan mengenai peraturan perundang-undangan terbaru yang 

mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah, agar 

para apatur pemerintah selalu up to date akan aturan yang terus 

berkembang dan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah 

yang berkualitas serta bernilai andal dan tepat waktu dalam 

melaporkan laporan keuangan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan objek 

yang diteliti dan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai 

informasi laporan keuangan pemeirntah Kota Palembang sehingga dapat 

dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. 


