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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Gunung Jaya, Desa Cibatu dan Desa 

Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mengetahui seberapa besar 

pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan desa, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, 

Desa Gunung Jaya, Desa Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi, dengan hasil uji statistik secara persial menunjukan 

bahwa t hitung untuk sistem pengendalian internal sebesar 2,700 sedangkan t 

tabelnya 2,006. Selanjutnya nilai signifikansi yaitu sebesar 0,009 dengan tarap 

signifikansi 0,05, sehingga t hitung ≥ t table (2,700≥2,006) dan signifikansi 

(0,009≥0,05). Hal tersebut dapat dikatakan semakin baik sistem pengendalian 

internal yang diterapkan pada Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa 

Gunung Jaya, Desa Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten 

Sukabumi semakin baik pula hasil dari kualitas laporan keuangan Desa. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Gunung Jaya, Desa 
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Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan 

hasil penelitian, hasil uji statistik secara parsial menunjukan bahwa t hitung 

untuk kualitas sumber daya manusia sebesar 4,718 sedangkan t tabelnya 2,006. 

Selanjutnya nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 

0,05, sehingga t hitung ≥ t table (4,718≥2,006) dan signifikanis (0,000≤0,05). 

Hal tersebut dapat dikatakan semakin tinggi sumber daya manusia yang 

berkualitas pada Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Gunung Jaya, 

Desa Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

semakin baik pula hasil dari kualitas laporan keuangan desa. 

3. Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia  

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Desa dengan hasil penelitian pengujian uji F sebesar 4,718 dan 

signifikansi sebesar 0,000. Hasil dari uji koepisien determinasi diketahui 

bahwa nilai koepisien determinasi sebesar 62,2%. Maka dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber 

daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa sebesar 

62,2% dan sisanya 37,8%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem 

pengendalian internal yang diterapkan pada Desa Sukamanah, Desa 

Sukamantri, Desa Gunung Jaya, Desa Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi dan semakin tinggi sumber daya manusia yang 

berkualitas pada Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Gunung Jaya, 
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Desa Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

sehingga dapat menunjang dalam kualitas laporan keuangan desa.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian maka ada beberapa saran hal yang dapat menjadi saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Perangkat Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Gunung Jaya, Desa 

Cibatu dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Sebaiknya 

desa perlu melakukan evaluasi dan mereview dan selalu mengembangkan dan 

pengelolaan laporan keuangan yang ada agar dapat tercapainya laporan 

keuangan yang berkualitas. 

2. Untuk kepala desa seharusnya lebih tegas kepada aparatur desa dalam 

menjalankan sistem pengendalian internal yang ada dan lebih konsisten dalam 

peningkatan sumber daya manusia, agar tercapainya suatu tujuan khususnya 

untuk dalam mengelola laporan keuangan yang berkualitas dan isarankan desa 

lebih bijak dalam mengelola sistem pengendalian internal dan lebih 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya dalam item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya 

diperbanyak yang mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan kemudian 

melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang lebih 

besar atau seluruh populasi dijadikan sampel dan iharapkan untuk meneliti 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pada laporan keuangan yang 

berkualitas. 

 


