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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian,  

a. aksesibilitas laporan keuangan memiliki rata-rata sebesar 8,87 dan  

dikategorikan pada kriteria rendah, artinya partai politik masih 

tertutup terkait laporan keuangan yang sudah dibuat, laporan 

keuangan tidak mudah untuk diperlihatkan kepada stakeholder 

khususnya masyarakat umum dan partai politik masih sulit 

memberikan akses untuk memperoleh laporan keuangan.  

b. kompetensi sumber daya manusia memiliki rata-rata sebesar 67,3 dan  

dikategorikan pada kriteria tinggi, artinya kompetensi sumber daya 

manusia pada partai politik sudah memiliki tingkat pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang tinggi.  

c. transparansi di partai politik memiliki rata-rata sebesar 37,6 dan 

dikategorikan pada kriteria tinggi, artinya transparansi di partai politik 

memiliki tingkat informatif dan pengungkapan yang sudah baik.  

d. akuntabilitas keuangan di partai politik memiliki rata-rata sebesar 

30,4 dan dikategorikan pada kriteria tinggi, artinya akuntabilitas 

keuangan di partai politik memiliki tingkat integritas, pengungkapan 

dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang tinggi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi 

sumber daya manusia terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan 

partai politik 

3. Berdasarkan hasil penelitian. secara parsial terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara  kompetensi sumber daya manusia terhadap  

akuntabilitas keuangan partai politik 
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4. Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang memiliki pengaruh paling 

kuat terhadap akuntabilitas keuangan partai politik adalah kompetensi 

sumber daya manusia 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya dalam waktu 

penelitian, objek dan lokasi penelitian, metode penelitian, serta pengalaman 

peneliti. Adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Partai Politik : 

a. Aksesibilitas laporan keuangan pada responden di partai politik 

DPW/D Jawa Barat berdasarkan skor capaian masih berada pada 

kategori rendah. Hal yang dapat disarankan adalah dengan 

meningkatkan tingkat aksesibilitas laporan keuangan dengan 

mengacu pada UU No.2 Tahun 2011 pasal 39 yang mengamanatkan 

pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, 

salah satuhnya membuat laporan keuangan yang baik serta terbuka 

kepada masyarakat. Serta amanat UU No.14 Tahun 2008 yang 

mewajibkan membuka informasinya kepada publik. 

b. Kompetensi sumber daya manusia di partai politik DPW/D Jawa 

Barat berdasarkan skor capaian sudah berada pada kategori tinggi 

pada seluruh dimensi sehingga perlu dipertahankan. 

c. Transparansi di partai politik DPW/D Jawa Barat berdasarkan skor 

capaian sudah berada pada kategori tinggi pada dimensi informatif 

dan kategori sedang pada dimensi pengungkapan sehingga masih 

perlu ditingkatkan kembali. 

d. Akuntabilitas keuangan di partai politik DPW/D Jawa Barat 

berdasarkan skor capaian sudah berada pada kategori tinggi sehingga 

perlu dipertahankan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 

survei yang menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan analisis 

data sekunder seperti dokumen laporan keuangan, dll., maka pada 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis dokumen 

dengan menganalisis data sekunder untuk melengkapi analisa dan 

pembahasan,  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam keterwakilan populasi 

melalui sampel dan pada penentuan pemilihan responden yang digunakan 

sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik 

pemilihan sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi dan dengan 

memperluas serta menambah sampel penelitian seperti stakeholder 

lainnya. 

 


