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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Pengendalian Sistem Intern terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan Uji Regresi Linear Berganda dalam SPSS Versi 25. Dari hasil 

penelitian ini, penelitian dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar 

akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Menurut peraturan 

pemerintah nomor 71 tahun 2010 bahwa standar akuntansi pemerintah adaalah 

prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. Maka semakin baik penerapan standar 

akuntansi pemerintahnya maka akan semakin bagus dan berkualitas laporan 

keuangan pemerintahan tersebut termasuk juga pemerintahan daerah. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah 

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meninjau dari hal itu maka 

disimpulkan jika  system akuntansi keuangan daearahnya diterapkan dengan 

baik ini tentu akan mendukung terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintahan daerah tersebut. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  Sumber daya manusia merupaka elemen yang amat 

penting dalam sebuah entitas atau organisasi dengan adanya sumber daya yang 

berkompeten didalam sebuah oragnisasi maka iniakan menjadi nilai tambah 

dalam memiliki produk yang berkualitas contohnya laporan keuangan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa semakin berkompeten sumber daya dalam 

penyusunan laporan keuangan maka akan semaki berkualitas laporan 

keuangan di pemerintahan aerah tersebut 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengendalian sistem 

intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem intern, 

risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dalam 

akuntansi dapat diminimalisasi sehingga dapat terciptanya laporan keuangan 

yang berkualitas Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian 

system intern maka akan semakin berkualitas pulalaporan 

keuanganpemerintah daearah tersebut 
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5. Berdasarankan perhitungan nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai 

sebesar 0,772. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni 

Penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan system akuntansi 

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia  memberikan kontribusi 

sebesar 72%  terhadap variabel dependen, kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dan sisanya oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam 

penelitian ini. 

6. Hasil Uji variabel kelayakan modal menyatakan bahwa model yang digunakan 

layak. Penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan system akuntansi 

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian system 

pengendalian intern berpengarah secara bersama sama terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara 

lain: 

6.2.1 Saran untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

1. Kualitas Laporan Keuangan daerah agar dapat terus ditingkatkan 

2. Selalu memperthatikan hal hal yang bisa mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan 

3. Dapat terus menerapkan standar akuntansi pemerintah, akunansi 

keuangan daerah, memperhatikan kompetensi sumber daya manusia serta 

menjalankan system intern dengan baik di masing masing OPD  
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6.2.2 Saran untuk peneliti selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya memperluas cakupan wilayah penelitian untuk 

meminimalisir bias akibat rendahnya variasi responden dan hasil 

penelitian dapat digunakan untuk generalisasi 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah sampel agar tingkat 

keterwakilan anggota populasi semakin tinggi 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan faktor factor  lain yang 

dapat mempengaruhi dari variabel dependen tersebut 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode eksperimen agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat 

 

 


