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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengolahan data serta 

pembahasan hasil penelitian:  

1. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara kualitas sumber daya 

manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

kota Batam. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriana dan 

Wahyudin (2017), Karmila et al. (2010), Sukmaningrum (2011). 

2. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi 

informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

kota Batam. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurlis dan 

Yadiati (2017), Irvan et al. (2017), Suwanda (2015). 

3. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian 

internal dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

kota Batam. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewata et al. 

(2017), Nuryanto dan Afiah (2013), Nurlis dan Yadiati (2017), 

Anggraeni (2014). 

4. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara pengawasan keuangan 

daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah 

kota Batam . Adanya pengawasan keuangan daerah yang baik maka nilai 

informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah juga akan membaik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggraeni (2014), 

Megayanti et al. (2015), Desmiyawati (2014). 
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5.2  Keterbatasan   

1. Observasi ini masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 

penelitian hanya dilakukan di OPD pemerintah kota Batam, karena hanya 

dilakukan di satu kota, maka metode ini mengakibatkan kurangnya 

validitas data maupun kemampuan untuk mewakili daerah lain. 

2. Penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan sesi 

wawancara. 

 

5.3 Saran 

Berikut saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya: 

1.  Penelitian dapat dilakukan pada cakupan daerah yang lebih luas, seperti 

 di beberapa kota lainnya. 

2.  Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara atau 

 pertanyaan lisan. 
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