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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear berganda  

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin efektif penerapan sistem 

pengendalian internal, maka semakin tinggi keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi kompetensi sumber daya 

manusia, maka akan semakin tinggi keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian 

internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara 

signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi 

semakin tinggi sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya 

manusia, maka akan semakin tinggi keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin 

dapat berguna sebagai dasar penimbangan atau masukan bagi perusahaan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota 

Bandung 

Berdasarkan hasil penilitian menunjukan bahwa adanya pengaruh sistem 

pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 

keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berdasarkan hasil 

rekapitulasi tanggapan responden pada masing-masing variabel 

menunjukan bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih harus 

dibenahi terlihat dari jawaban responden yang menjawab ragu-ragu dan 

tidak setuju. Maka untuk dapat menningkatkan keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan 

beberapa pembenahan terhadap sistem pengendalian internal dan komtensi 

sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, disarankan kepada Pemerintah 

Kota Bandung sebagai berikut : 

1) Meningkatkan sistem pengendalian internal dengan meningkatkan 

komitmen pegawai terhadap organisasi, Meningkatkan kemampuan 

dalam menilai risiko dan melakukan tindakan preventif atas 

kemungkinan terjadinya risiko, pencatatan transaksi secara akurat, 

lengkap, dan tepat waktu, menjalankan rekomendasi hasil audit dan 
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mnelakukan evaluasi secara berkesinambungan, dan adanya 

pengawasan terhadap tindak lanjut hasil temuan audit. 

2) Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menerapkan kebijakan 

agar pegawai yang ditempatkan sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, meningkatkan kompetensi pegawai dengan 

mengadakan pelatihan atau seminar yang berhubungan standar 

akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, dan pelatihan 

lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pegawai. 

3) Meningkatkan keandalan laporan keuangan dengan menyajikan 

laporan keuangan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan sebagai berikut : 

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya faktor-

faktor dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dan 

kompetensi sumber daya manusia, namun dapat menambah faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah seperti halnya faktor sistem informasi 

akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, komitmen 

organisasi, dan faktor lainnya. 
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2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada Pemerintah Kota Bandung, namun dapat menggunakan subjek 

penelitian lainnya baik di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

 


