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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik t sebesar 3,291 dengan tingkat 

signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha1 dapat diterima. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Dewi dan Mimba (2014) dan penelitian 

Evicahyani dan Setiawan (2016) yang menyatakan efektivitas penerapan sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik t 

sebesar 2,852 dengan tingkat signifikansi 0,011 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ha2 dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Evicahyani dan Setiawan (2016) dan penelitian Subadriyah dan Rahayuningsih 

(2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik t sebesar 
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0,271 dengan tingkat signifikansi 0,787 atau lebih besar dari 0,05 sehingga Ha3 

ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Surastiani dan Handayani 

(2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Tetapi penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) dan penelitian Yudianta 

dan Erawati (2012) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

4. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

statistik t sebesar 0,151 dengan tingkat signifikansi 0,880 atau lebih besar dari 

0,05 sehingga Ha4 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Setiyawati (2013) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016) dan 

penelitian Herawati (2014) yang menyatakan penerapan sistem pengendalian 

intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

5.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan sebagai berikut:  

1. Sampel penelitian terbatas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Wilayah Depok, sehingga tidak dapat  digeneralisasi  untuk  seluruh  kantor 

pemerintahan di Jabodetabek. 

2. Berdasarkan  nilai  adjusted  R square pada uji koefisien determinasi, variabel  
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independen yang digunakan pada penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 

24% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 

selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

1. Bagi kantor SKPD 

a. Melakukan penjadwalan perawatan komputer secara teratur dan 

memperbarui secara rutin baik perangkat maupun sistem komputer yang 

digunakan untuk bekerja secara up to date untuk menghindari penurunan 

kinerja pada komputer yang dapat menghambat pekerjaan. 

b. Menigkatkan pengawasan catatan akuntansi oleh pimpinan atas kepatuhan 

terhadap standar akuntansi dan memberikan pelatihan kepada pegawai 

mengenai sistematis dan unsur-unsur dalam standar akuntansi untuk 

meningkatkan pengetahuan pegawai dan kepatuhan terhadap standar 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Melakukan pendistribusian kuesioner mencakup ruang lingkup lebih luas 

dan tersebar. Pendistribusian dapat dilakukan di seluruh kantor 

pemerintahan Jabodetabek. 

b. Menggunakan atau menambahkan variabel independen lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. Contoh variabel independen yang dapat ditambahkan pada 

penelitian selanjutnya yaitu: penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 
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penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, kualitas Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, dan komitmen manajer. 

c. Menambah karakteristik usia untuk responden yang akan digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 
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