
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang 

dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji kualitatif dan 

pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota 

Palembang.  

2. Kompetensi Aparatur  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota Palembang.  

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kota 

Palembang.  

4. Hasil pengujian secara simultan atau secara bersama-sama Sistem 

Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada BPKAD Kota Palembang.  

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan upaya 

peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kota Palembang adalah 

sebagai berikut : 

1. BPKAD Kota Palembang diharapkan dapat memperbaiki Sistem 

Pengendalian Intern yang sudah dijalankan sebagaimana yang telah 

diamanatkan pada   PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang baik. 

2. BPKAD Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 

aparatur yang sudah ada dengan terus memberikan pelatihan atau 

sosialisasi mengenai pemahaman tentang SAP agar kualitas laporan 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu 

andal, relevan, dan tepat waktu. 

3. BPKAD Kota Palembang diharapkan selalu memanfaatkan penggunaan 

teknologi informasi dengan sebaik-baiknya karena dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam PP 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang baik. 

4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, 

tidak hanya pada satu instansi, namun dapat menambahkan OPD Kota 

Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga lebih 

dapat digeneralisasikan. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya 

yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, maupun Gaya Kepemimpinan. 

Bagi para peneliti yang tertarik atau ingin menggunakan variabel-variabel 

yang sama dalam penelitiannya, diharapkan untuk memperluas dan 

memperbanyak jumlah populasi dan sampel. Harus lebih memperbanyak 

referensi yang berkaitan dengan variabel dependen maupun independen 

baik itu referensi dari lokal maupun dari internasional.  

6. BPKAD Kota Palembang diharapkan dapat selalu menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi yang ada agar prestasi memperoleh opini WTP dapat terus 

dipertahankan setiap tahunnya. 

 


