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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan secara persial terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintahan Dinas Pengelolaaan Keuangan Dan Aset Kab Rokan Hulu. 

Kesimpulan yang dapat ditarik pengujian hipotesis bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan 

arah positif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang semakin 

baik maka akan dibarengi oleh Kualitas Laporan Keuangan, Dengan kata lain 

Standar Akuntansi Pemerintah akan turut meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten 

Rokan Hulu 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah 

terjadi peningkatan terhadap Kualitas Lapoaran Keuangan berdasarkan koefesien 

determinasi besar pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kulitas laporan 

keuangan pemerintah dinas pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Rokan 

Hulu yang memperoleh nilai sebesar 0,750 atau 75,0% menjukan bahwa 

kontribusi 75,0%  dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 

Kulitas Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten 

Rokan Hulu. Sedangkan sisanya 25,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
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ada diteliti dalam penelitian ini, seperti Sumber Daya Manusi Sistem 

Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangannya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadi kelemahan penelitiaan ini 

antara lain : 

1. keterbatasan pengambilannya sampel tidak terlalu banyak yakni 43 

karyawan. 

2. Penentuan variabel dalam penelitiaan ini terbatas,Cuma 1 dimana  yakni 

standar akuntansi pemerintahan dinas pengelolaan  keuangan dan aset 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada dinas pengelolaan keuangan dan aset 

di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

5.3 Saran   

Berdasarkan hasil penguji diatas, maka penelitiaan ini dapat memberi saran 

kepada penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selajutnya jika ingin melakukan penelitian ini dengan tema 

sejenis sebaik menambah variabel yang jarang diteliti atau sedikit 

penelitian nya contohnya  kompetensi karyawan dan sistem informasi 

akuntansi  

2. Untuk penelitian selajutnya disarankan untuk menambah sampel agar 

semakin lebih luas. 



 
 
.  

 
 

65 

3. Untuk karyawan dinas pengelolaan keuangan dan aset kabupaten rokan 

hulu diharapkan terutama untuk karyawanya yang bertugas atau teerlibat 

langsung dalam penyajian atau penyusunan laporan keuangan kiranya 

dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang standar 

akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam 

penyusunan dan  menyajikan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan 

peningkatan kompetensi pegawai tersebut dengan cara melakukan 

pelatihan dan pembinaan mengenai  Standar Akuntansi Pemerintah. 

  

 

 

 

 

 

 

 


