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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Penulis telah melakukan penelitian dari judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dan untuk 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan : 

1. Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Ketika kualitas SDM meningkat maka kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat. 

3. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah. Ketika teknologi informasi semakin diterapkan maka 

akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika penerapan SAP diterapkan 

dengan baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

5. Pengendalian internal, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 

Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 



 

Reza Ali Akbar, 2014 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 
Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu  |  | 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan 

dengan penelitian ini: 

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota dan Kabupaten Bandung : 

a. Sumber daya manusia adalah pengelola dalam sebuah entitas maka perlu 

adanya peningkatan kemampuan melalui pendidikan formal maupun 

informal serta adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian atau 

latar belakang pendidikannya sehingga output perkerjaan dapat 

berkualitas baik. 

b. Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan sangat 

diperlukan hal ini menuntut kualitas para pegawai harus dapat 

mengimbangi agar.dapat menggunakan teknologi ini secara tepat. 

c. Suatu standar adalah pedoman yang telah disusun untuk memperjelas 

pekerjaan maka setiap pegawai pada bidang akuntansi haruslah dapat 

memahami Standar Akuntansi Pemerintah agar laporan keuangan yang 

disusun memiliki kualitas yang baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya mampu membimbing 

responden dalam pengisian kuesioner agar tidak terjadi perbedaan maksud 

antara responden dengan peneliti. 

b. Peneliti menyarankan apabila melakukan penelitian tentang kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah jangan hanya melakukan pada 
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SKPD saja tetapi juga melakukan penelitian pada lembaga pengawasan 

dan pemeriksaan atas penyusunan LKPD ini seperti BPKP agar adanya 

sisi objektif dalam penelitian. 

 


