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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN 

PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer dengan teknik perolehan data berasal dari hasil penyebaran 

kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 89 responden yang 

tersebar di 23 SKPD Kabupaten Sleman, diharapkan mampu mewakili serta 

menjelasakan hubungan antara variabel-variabel di dalam penelitian. 

Berdasarkan pada data yang telah terkumpul dan sudah dilakukan pengujian 

menggunakan model regresi berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya dalam pelaporan 

keuangan pemerintah daerah, peran sumber daya manusia sangat 

penting. Jika sumber daya manusia berkualitas, maka hasil dari laporan 

keuangan juga akan berkualitas pula. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung pula dengan 

tersedianya sarana prasarana berupa komputer yang memadai serta 
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jaringan internet yang cepat guna membantu, mempercepat proses 

dalam pelaporan keuangan. 

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam 

melakukan pelaporan keuangan, SKPD Sleman terutama di bagian 

keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai 

pedoman dalam pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

 

B. Implikasi 

Berbagai temuan dalam penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan   

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya SKPD Kabupaten 

Sleman dalam proses pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan untuk SKPD Kabupaten Sleman untuk menjaga 

kekonsistenan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan 

mutu sumber daya manusia, peningkatan penggunaan teknologi informasi serta 

konsisten menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan dari peneliti 

antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis 

diharapkan menambah variabel yang secara intens berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

2. Penelitian mendatang diharapkan lebih memperbanyak jumlah 

sampel penelitian dan memperluas cakupan wilayah penelitian. 

 

D. Keterbatasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan pada saat pegawai SKPD Kabupaten Sleman 

khususnya dalam bagian keuangan sedang sibuk menyiapkan laporan 

keuangan ke BPK, sehingga penelitian ini agak terhambat. 

2. Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari hasil 

kuesioner sehingga data yang diperoleh berkemungkinan terdapat 

bias. 

3. Jumlah sampel dalam penelitian masih tergolong sedikit dan belum 

menyeluruh hingga tingkat kecamatan sehingga kurang dapat 

digeneralisasikan. 


