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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah ditemukan dalam penelitian di lapangan dan 

setelah diolah dengan menggunakan SPSS V.20 tentang Pengaruh Audit 

Sistem Informasi Berbasis Komputer, Sumber Daya Manusia dan Teklnologi 

Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Audit sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang. Hal ini 

berarti bahwa semakin sering melakukan proses audit sistem informasi maka 

semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah 

Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang.  

b. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kulitas 

laporan keungan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang. Hal ini bearti 

bahwa  semakin baik sumber daya manusia  maka semakin meningkatkan 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Bakti Timah Kota 

Pangkalpinang. 

c.   Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang. Hal ini bearti 

bahwa semakin berkembangnya teknologi informasi maka semakin 

meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Rumah Sakit Bakti 

Timah Kota Pangkalpinang. 
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d.   Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer, Sumber Daya Manusia dan 

Teknologi Informasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis uji f dengan hasil 

analisis pada variabel audit sistem informasi, sumber daya manusia dan 

teknologi informasi terhadap kulitas laporan keuangan Rumah Sakit Bakti 

Timah Kota Pangkalpinang. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan simpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi karyawan/staf hendaknya lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan 

kebutuhan dan target Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu menggunakan data 

statistik untuk membuktikan  pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara 

secara langsung kepada objek penelitian dan menggunakan literatur-literatur 

ataupun teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitiaan. 

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya, terdapat faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. 


