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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1. Simpulan 

 Setelah beragam pengujian hipotesis yang terkait dengan pengaruh internal 

control system, internal audit role dan financial oversight terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan, maka peneliti menarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

a. internal control system memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, 

kasubbag serta staff keuangan dan seluruh komponen organisasi pada 

perangkat daerah Tangerang Selatan telah menjalankan internal control 

system yang baik agar tujuan organisasi dapat dicapai. Jika internal control 

dijalankan sepenuhnya, maka informasi yang akurat dan reliable akan 

tersedia, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan meningkat. 

b. internal audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam pemerintahan peran 

internal audit adalah untuk mereview atau memberikan konsultasi terkait 

dengan aktivitas operasional organisasi. Artinya, internal audit tidak 

berperan langsung dalam menyajikan LKPD serta tidak memiliki 

kewenangan untuk menilai laporan keuangan. 

c. Financial oversight memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengawasan 

keuangan pada pemerintah daerah tinggi dan dijalankan sepenuhnya, maka 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. 

 

V.2. Saran 

 Berkaitan dengan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya pada 

penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk 

peneliti berikutnya dan bagi pemerintah daerah, antara lain: 

a. Bagi kasubbag dan staff keuangan pada Perangkat Daerah Kota Tangerang 

Selatan, diharapkan dapat terus mencoba untuk meng-improve pelaksanaan 
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pengendalian internal, audit internal, dan pengawasan keuangan daerah 

untuk mencapai dan mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan daerah,  melalui penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel-

variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintan 

daerah seperti kualitas sumber daya manusia, political competition, tindak 

lanjut rekomendasi audit BPK, dan lainnya. Selain itu, untuk memperluas 

objek yang diteliti dan menambah jumlah sampel penelitian agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat dan valid dalam artian dapat merepresentasikan 

kondisi yang sebenarnya terjadi. 
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