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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

dengan hasil penelitian hasil uji statistik secara parsial menunjukan bahwa 

t hitung untuk sistem pengendalian internal sebesar 8,874 sedangkan t 

tabelnya 2,009. Selanjutnya nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dengan 

taraf signifikansi 0,05, sehingga t hitung > t tabel (8,874>2,009) dan 

signifikansi (0,000<0,05). Hal tersebut dapat dikatakan semakin baik sistem 

pengendalian internal yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi semakin baik pula hasil dari kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.  

2. Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

dengan hasil penelitian hasil hasil uji statistik secara parsial menunjukan 

bahwa t hitung untuk kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,130 

sedangkan t tabelnya 3,186. Selanjutnya nilai signifikansi yaitu sebesar 

0,000 dengan taraf signifikansi 0,05, sehingga t hitung > t tabel 
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(4,130>3,186) dan signifikansi (0,000<0,05). Hal tersebut dapat dikatakan 

semakin tinggi sumber daya manusia yang berkompeten pada Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi semakin baik pula hasil dari kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 

3. Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan hasil penelitian pengujian uji F sebesar 309,551 

dan signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji koefisien determinasi diketahui 

bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 92,8%. Maka dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah sebesar 92,8% dan sisanya 7,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan pada 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan semakin tinggi sumber daya 

manusia yang berkompeten pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi  

sehingga dapat menunjang dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi.    

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada penelitian ini dan kesimpulan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus terus meningkatkan 

penguatan sistem pengendalian internal  dan harus selalu merivue, 

menindak lanjuti setiap temuan permasalahan yang ada, mengevaluasi, dan 

dikembangkan kembali agar terciptanya suatu tujuan organisasi yang akan 

dicapai. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus terus meningkatkan 

kompetensi pada sumber daya manusia dan mengikuti pelatihan-pelatihan 

dalam keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas.  

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel-

variabel lain yang dapat memengaruhi pada laporan keuangan yang 

berkualitas.  

 


