
81  BAB V 

PENUTUP 

 

V.1   Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem 

akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayan Kota Tangerang Selatan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara Parsial Variabel Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sedangkan Variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal tidak 

signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini 

membuktikan dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. 

b. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R2) diketahui bahwa pengaruh yang 

dihasilkan dari variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan sebesar 20,4% sedangkan sisanya sebesar 79,6% dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel independen yang diteliti 

seperti Kompetensi Pengelola Keuangan, Peran Audit Intern, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Good Governance. 

c. Hasil penelitian ini ada yang mendukung hasil penelitian terdahulu dan ada 

juga yang tidak mendukung hasil penelitian terdahulu. Perbedaan hasil 

penelitian ini bisa saja disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, tahun 

penelitian, objek penelitian, responden penelitian dan metode analisis yang 

digunakan. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran guna menyempurnakan keterbatasan yang ada agar penelitian 

selanjutnya menjadi lebih baik, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan beberapa 

variabel maupun indikator yang lain, misalnya kompetensi pengelola 

keuangan, peran audit intern, pemanfaatan teknologi informasi, good 

governance. 

Pada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk lebih mengetahui waktu luang para 

pegawai bagian keuangan, gunanya pada saat penyebaran kuesioner banyak 

SKPD yang ingin menerima kuesioner dan di isi dengan teliti oleh responden 

tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitilain untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan.  

2. Bagi SKPD Kota Tangerang Selatan disarankan untuk meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal dalam 

menyajikan kualitas informasi laporan keuangan dan tidak terpengaruh oleh 

sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyajikan kualitas informasi 

laporan keuangan. Karena tanpa adanya sistem akuntansi keuangan daerah 

tersebut SKPD selaku pengelola keuangan pemerintah daerah sudah 

seharusnya menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas 

tersebut. 

3. Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa 

memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan pada khususnya. 

Berhasilnya atau berpengaruhnya semua hipotesis yang disusun bisa 

menjadi rujukan dan masukan bagi SKPD Kota Tangerang Selatan. 
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