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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, penerapan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pada BUMN di kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pada BUMN di kota Pangkalpinang. Artinya, dengan menerapkan prinsip-

prinsip dasar good corporate governance dengan baik maka, dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. 

2. Penerapan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pada BUMN di kota Pangkalpinang. Artinya, dengan menerapkan sistem informasi dapat 

membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tergantung sistem yang diterapkan. 

Sistem yang baik akan menciptakan suatu teknologi yang baik pula. 

3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pada BUMN di kota pangkalpinang. Artinya, Sumber daya manusia yang tidak 

memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, 

efektif, dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, maka waktu 

pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia 

tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus 

dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan 
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4. tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuagan disajikan maka akan semakin baik 

dalam hal pengambilan keputusan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata penelitian ini masih 

banyak keterbatasan penelitian, meliputi : 

1. Responden pada penelitian ini hanya terfokus pada karyawan dibidang akuntansi dan 

keuangan pada PT.BUMN di Kota Pangkalpinang sesuai dengan judul yang diambil oleh 

penulis. 

2. Karena menggunakan kuisioner, adanya kemungkinan respon biasa dari responden yang 

disebabkan karena adanya ketidakseriusan dan ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan 

dalam kuisioner. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis berikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan, yaitu antara lain : 

1. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan objek penelitian yang berbeda dengan 

item pertanyaan pada kuesioner yang berbeda dengan pertanyaan kuesioner penelitian 

lainnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan good corporate governance, 

penerapan sistem informasi, kompetensi sumber daya dan kualitas laporan keuangan. 

2. Diharapkan peneliti lain menambahkan instrumen penelitian sehingga hasil penelitian 

dapat lebih memuaskan dan juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti 

kualitas laporan keuangan misalnya melalui metode survei mendalam terhadap 
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karyawan, sehingga informasi yang diperoleh lebih bervariasi daripada angket yang 

jawabannya telah tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


