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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, serta peran Sarana 

Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif siginfikan, pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah 

berpengaruh positif tidak signifikan, sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif signifikan dan sarana prasarana pendukung 

berpengaruh positif signifikan. Selain itu, dengan adanya hasil 

penelitian yang dipaparkan diatas, adapun hal-hal yang dapat 

mendukung perolehan opini WTP Kabupaten Gunung Kidul pada 

tahun 2016 yaitu diantaranya memperhatikan penyajian dan 

pengelolaan aset tetap, melakukan perbaikan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIPKD),  serta memperbaiki pengelolaan Badan 

Layanan UmumDaerah (BLUD)  agar semakin baik kedepannya.  
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B. SARAN 

Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti dalam penyusunan 

penelitian ini yaitu: 

1) Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait Akuntansi 

Sektor Pemerintahan.  

2) Bagi SKPD diharapkan meningkatkan kinerja keuangannya dengan 

cara memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh semua 

kalangan pihak/masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas  

sehingga kinerja pemerintah dapat diukur. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian 

yang akan datang dibidang Akuntansi Sektor Pemerintahan,  

dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruh dan belum dimasukkan dalam penelitian ini, serta 

dengan menambah jumlah sampel dan mempertimbangkan 

proporsi sampel. 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Berikut keterbatasan pada penelitian ini yang dipaparkan oleh 

penulis yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan 

hasil penelitian selanjutnya, yaitu: 

1) Populasi pada penelitian ini hanya mencakup SKPD yang ada di 

Kabupaten Gunung Kidul. 
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2) Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang 

diterima masih jauh dari yang diharapkan penulis. 

3) Penelitian ini hanya menguji tentang pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem 

pengendalian internal, serta peran sarana prasarana pendukung 

terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Gunung Kidul.   


