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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap 

kualitas laporan keuanganpada SKPD kabupaten Pasaman Barat. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1)memiliki 

tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan SKPD Pasaman Barat. Hal ini secara langsung menerima H1 yang 

menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Arif Ardi Kusumuah (2012) 

yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

2. Secara parsial variabel penerapan sistem pengendalian internal (X2) memiliki 

tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD 

Pasaman Barat. Hal ini menyatakan bahwa H2 yang menyatakan bahwa 

penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat. Hasil penelitian ini sama 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Komarudin (2015) yang 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualits laporan keuangan SKPD. 

3. Secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) dan penerapan 

sistem pengendalian internal (X2) memiliki fhitung = 68,204 lebih besar dari 

ftabel = 3,114. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa penerapan 

standar akuntansi pemerintah dan penerapan pengendalian internal secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD 

pasaman barat 

4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,636 atau 63,6%. 

Hasil ini berarti menunjukkan bahwa kontribusi 63,6% dari penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap 

kualitas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat. 

5. Berdasarkan hasil koefisien determinasi terlihat bahwa masih ada faktor lain 

yang mempengaruhi dari kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten 

Pasaman Barat. Kualitaas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat tidak 

hanya berdasarkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem 

pengendalian internal, melainkan masih ada faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan tersebut. 

6. Faktor peralatan, sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan 

keaungan pemerintah kabupaten Pasaman Barat. 
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V.2. Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) dan 

penerapan sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh signifikan 63,6 % 

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat (Y) Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lainnya 

agar memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji dan menambah variabel lain 

yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD 

Pasaman Barat. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

memiliki kontribusi 63,6%. Sedangkan sisanya 36,4 % dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 87 % SKPD yang dijadikan sampel atau 

sekitar 27 SKPD dari 31 SKPD namun banyak responden yang gagal menjadi 

sampel, dikarenakan beberapa faktor. Diharapkan penelitian selanjutnya 

menggunakan ukuran sampel yang lebih besar. 

4. Selain peraturan yang mumpuni dan sumber daya manusia yang handal, juga 

diperlukan pemenuhan peralatan yang memadai, sehingga penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal dapat dimaksimalkan. 

5. Perlunya secara periodik dilakukan pelatihan dan pengujian sumber daya 

manusia dalam usaha memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan yang 
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dimiliki oleh  sumber daya manusia yang menjalankan sistem informasi 

akuntansi dan penyusunlaporan keuangan pemerintah.  

V.3. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yakni penerapan 

standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian internal. 

Sementara banyak faktor lain yang tidak diteliti yang juga memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pasaman Barat. 

2. Penelitian ini hanya meneliti pada 27 SKPD saja sehingga kemungkinan 

besar hasilnya tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. 

 


