
BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat 

kapasitas sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah akan semakin meningkat. 

2. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini 

dikarenakan penerapan standar akuntansi yang ada belum sepenuhnya 

merata dilaksanakan dalam lingkup dinas-dinas pemerintah daerah 

kabupaten Brebes, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas 

informasi laporan keuangan pemda. 

3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dikarenakan 

belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam 

lingkup pemerintah daerah kabupaten Brebes baik software ataupun 

jaringannya, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan pemda. 

4. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa semakin meningkat dan baik sistem pengendalian 

internal pemerintah maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah akan semakin meningkat dan baik juga. 

5. Pengawasan keuangan pemda tidak berpengaruh terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sistem 

pengawasan baik internal maupun eksternal belum dilakukan secara 

optimal dalam lingkup pemda kabupaten Brebes, sehingga tidak dapat 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda. 

6. Kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, 

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, pengawasan keuangan berpengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap kualitas informas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

B. Saran 

1. Saran untuk pemerintah daerah kabupaten Brebes adalah sebagai berikut: 

a. Selalu menjaga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan 

dengan keuangan dan akuntansi. Memaksimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi, sistem pengendalian internal secara efketif dan 

meningkatkan pengimplementasian standar akuntansi pemerintah 

secara tepat dan lengkap dan pengawasan keuangan pemda lebih 

ditingkatkan untuk kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah yang lebih baik. 
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2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk penelitian selanjutnya agar memperluas lingkup objek dan 

sampel penelitian yang meliputi beberapa SKPD di tiap 

Kabupaten/Kota. 

b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel independen lain 

diluar variabel dalam penelitiann ini, seperti pemanfaatan sistem 

informasi keuangan daerah, audit pemerintah, dan faktor-faktor 

lainnya. Sehingga nila dari Adj R Square dapat lebih besar. 

c. Menambahkan pertanyaan negatif dalam kuesioner untuk masing-

masing variabel. 

d. Menambahkan responden anggota DPRD untuk pertanyaan kuesioner 

variabel pengawasa keuangan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti dalam 

mendapatkan data responden tidak dapat bertemu secara langsung dan hanya 

diperbolehkan untuk dititipkan karena kesibukan dari responden itu sendiri 

serta peraturan dari pemerintah bahwa dalam penelitian tidak diperbolehkan 

mengganggu jam kerja pegawai. Keterbatasan lain adalah waktu dan jarak 

dalam mengambil sampel responden, sehingga dalam penelitian ini belum 

semua kantor SKPD diteliti untuk diambil datanya termasuk kecamatan-

kecamatan dan UPTD/UPT serta kelurahan-kelurahan.  

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, sehingga masih 

ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban yang 
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kuran cermat, responden yang mennjawab asal-asalan, tidak jujur, dan 

pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden. Kuesioner mengenai 

variabel pengawasan keuangan kurang ideal untuk ditanyakan dan dijawab 

oleh responden bagian keuangan atau akuntansi dalam SKPD pemerintah 

daerah, sehingga pernyataan tersebut kurang tepat ditanyakan kepada 

responden. Dalam kuesioner ini tidak ada pertanyaan negatif. 

D.  Implikasi 

1. Dampak Ekonomi 

   Dampak yang ada dari penelitian ini terhadap ekonomi adalah 

tentunya ekonomi dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten brebes. 

Adanya penjelasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemda, pemda brebes menjadi 

lebih patuh dan paham apa saja yang harus ada dan dibuat dalam penyusunan 

pelaporan keuangan. Susunan pelaporan keuangan yang tepat dan sesuai akan 

berdampak terhadap pendapatan dan potensi pendapatan daerah meningkat, 

dan efektifitas serta efisiensi anggaran dapat dioptimalkan. Dampak lain 

adalah ketika pemda mampu memberikan informasi keuangan yang andal, 

reliabel serta sesuai manfaat yang ingin diberikan kepada masyarakat maka 

ekonomi didalam masyarakat akan terbantu. 

2. Dampak Sosial 

Dampak yang ada dari penelitian ini terhadap sosial adalah bagi ilmu 

akuntansi pemerintah daerah atau sektor publik dapat menjadi rujukan bagi 

peneliti/praktisi yang lain untuk terus mengembangkan ilmu akuntansi 
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sektor publik dengan penelitian-penelitian yang lain. Bagi masyarakat 

umumnya dan khususnya kabupaten Brebes dengan penelitian ini akan 

mendapat  informasi lebih terkait kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah brebes serta faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhinya. 

3. Dampak Lingkungan 

   Dampak yang ada dari penelitian ini terhadap lingkungan adalah 

bagi pemerintah daerah kabupaten brebes, dengan hasil penelitian ini 

kedepannya pemda brebes akan mempunyai kebijakan untuk selalu 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya dan peningkatan di 

aspek-aspek yang memengaruhinya seperti kapasitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, 

dan pengawasan keuangan. Bagi SKPD dalam lingkup kabupaten brebes 

dampaknya adalah menjadi lebih semangat dalam upaya peningkatan 

kualitas informasi laporan keuangan pemda dan aspek-aspek lainnya yang 

memengaruhi. 

   Dampak lingkungan yang lain adalah ketika sistem pengendalian 

internal dan pengawasan keuangan dalam pemda brebes selalu ditingkatkan 

dan diawasi, maka praktik-praktik yang sering didengar seperti Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme akan terhindarkan. 

 


