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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data lapangan terhadap para pegawai bagian 

keuangan pada 20 SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul, yang dianalisa dengan 

metode regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 22.0 dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehinga hipotesa pertama 

yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak 

terbukti. 

2. Pemanfaatan teknologi infromasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa kedua  

yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi infromasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti. 

3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa ketiga yang 

menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti. 
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4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa keempat  

yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

terbukti. 

5. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesa kelima yang 

menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti. 

5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya mempertimbangkan menggunakan beberapa faktor yang 

dapat  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem 

pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem 

akuntansi keuangan daerah 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 20 instansi di Pemerintah Kabupaten 

Bantul. 

3. Belum dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut. 

4. Pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner yang digunakan pada penelitian ini 

dinilai masih sulit untuk dipahami oleh responden. 
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5. Penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna laporan keuangan 

internal/stakeholder internal seperti pegawai SKPD 

5.3 Saran  

1. Penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel lain 

seperti SIMDA, SIPKD, dan rekonsiliasi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan populasi 

penelitian. 

3. Melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang akan datang. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kuesioner dengan pertanyaan-

pertanyaan yang lebih mudah dipahami oleh responden dari peneliti lainnya 

dengan topik dan variabel penelitian yang sama. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel stakeholder eksternal, misal: 

anggota DPRD. 

5.4 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, 

selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-

pihak terkait terutama bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu:  

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan informasi 

laporan keuangan secara wajar agar dapat digunakan oleh pengguna 

informasi laporan keuangan. 



84 
 

b. Meningkatkan kompetensi pegawai bidang keuangan di setiap instansi 

dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan mengadakan 

pelatihan dan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 

pegawai pada bidang keuangan yang memiliki keterampilan rendah dalam 

bidang akuntansi. 

c. Melakukan pelatihan bagi pegawai bidang keuangan di setiap instansi 

dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut dikarenakan masih 

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang 

kegiatan operasional pegawai bidang keuangan. 

d. Mengevaluasi sistem pengendalian intern pada bidang keuangan di setiap 

instansi agar tercapainya tujuan yaitu menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


