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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan 

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik 

secara simultan maupun parsial. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

a. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah . Pemanfaatan teknologi informasi 

pada  Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung belum bisa membantu 

menghasilkan laporan keuangan pemerintahan yang baik serta sesuai 

dengan peraturan yang ditentukan jika tidak memenuhi aspek perawatan 

dan pemeliharaan komputer yang digunakan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian milik Surastianti (2015) yang menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keamanan data, ketepatan dan 

kecepatan waktu akses, ketelitian, variasi laporan, dan kesesuaian akan 
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menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang 

baik dan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan pemerintahan yang 

telah ditentukan. Hasil penelitian ini mendukung  penelitian yang 

dilakukan oleh Mekasari dan Sujana (2014) yang menyatakan bahwa 

penerapan sistem informasi akuntanasi pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 

c. Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian 

intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas 

pengendalian, komunikasi, dan pemantauan akan menghasilkan laporan 

keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang baik dan sesuai dengan 

karakteristik laporan keuangan pemerintahan yang telah ditentukan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian milik Darmayani (2014) yang 

menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. 

d. Pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal 

secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  
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5.2. Keterbatasan 

Terdapat bebrapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Sampel penelitian ini terbatas pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kota Bandar Lampung saja, sehingga tidak dapat mewakili 

cakupan pemerintahan daerah seluruh Indonesia.  

2. Variabel independen  yang  digunakan hanya menjelaskan  sebesar 28,2% 

terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan selebihnya dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan beberapa keterbatasan yang ada, 

maka terdapat beberapa saran yang ditunjukan kepada beberapa pihak terkait 

dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Melakukan pendistribusian kuesioner kepada unit pemerintahan yang 

cakupanya lebih luas seperti pemerintahan provinsi. 

2. Menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti penerapan 

pengawasan keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pmerintahan, 

dan peran PKK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan). 
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