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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka

penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian

dan pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan analisis-analisis yang telah

penulis lakukan. Kesimpulan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini tentang

pengaruh penerapan good corporate governance, pemanfaatan teknologi

informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan

keuangan empat BUMN di kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan empat perusahaan BUMN di kota

Pangkalpinang. Artinya dengan menerapan prinsip-prinsip dasar good

corporate governance dengan baik maka, dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan suatu perusahaan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan empat perusahaan BUMN di kota Pangkalpinang.

Artinya bahwa, transaksi atau pristiwa yang berkaitan dengan keuangan

belum seluruhnya dicatat menggunakan alat bantu teknologi informasi

seperti komputer dan masih ada pencatatan menggunakan cara manual

3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan empat perusahaan BUMN di kota

Pangkalpinang. Artinya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang
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berkompetensi pada bidangnya yaitu bidang akuntansi mampu

meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan memiliki pengetahuan,

pemahaman, pelatihan dalam tugas, peran dan tanggungjawab yang telah

dibebankan kepadanya

4. Penerapan good corporate governance, pemanfaatan teknologi informasi,

dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan empat perusahaan BUMN di

kota Pangkalpinang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan

yang mungkin ada pengaruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diajukan beberapa

keterbatasan, antara lain:

1. Tempat dan waktu yang terbatas, dengan melakukan penelitian pada

sebagian kantor cabang, kantor wilayah dan kantor pusat pada empat

BUMN tersebut, sehingga jumlah responden penelitian ini tidak merata.

2. Persepsi responden dalam menjawab pertanyaan yang digunakan untuk

pengukuran variabel dalam penelitian, tidak semuanya sesuai dengan

keadaan sesungguhnya atau kurang konsisten.

3. Penelitian ini hanya menganalisis hasil dari kuesioner yang dibagikan

kepada responden, tidak memperoleh atau menggunakan laporan keuangan

empat BUMN tersebut sebagai data penelitian, sehingga dengan kuesioner
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tersebut terdapat kemungkinan adanya jawaban yang bias dalam pengisian

kuesioner.

4. Waktu pengembalian kuesioner tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan

dalam penelitian, sehingga data terkumpul tidak sepenuhnya utuh, dan

membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu untuk kuesioner selesai diisi oleh

responden.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber

informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya baik

yang bersifat melanjutkan penelitian yang sama maupun untuk melengkapi

penelitian dimasa yang akan datang dan penelitian selanjutnya juga

diharapkan bisa mengembangkan variabel baru dan memperluas area

surveinya.

2. Bagi pihak perusahaan diharapkan dengan hasil penelitian ini perusahaan

dapat terus meningkatkan penerapan good corporate governance yang telah

ditetapkan oleh masing-masing perusahaan sehingga penerapan good

corporate governance dapat berdampak baik bagi perusahaan dalam jangka

panjang.
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